
 مناقصه آگهي

 ه وه مبلغوا واآورد او ی  جف آواد  کشووهادارب منهنه پیاده رو سووا ب ولوار آ ا ا ه لا نا ي عملیات  :مناقصووه اراعتبو  موضووو 

 .5391سال  اونیه وهاء اساس فهاساوا  و شهادارب 5391ر ال ودون تعد ل و ما وه ا تفاوت ا  محل اعتبارات سال   444/246/999/3

ا موضو  مناقصه منهبق وو ر مه كارب مه وا د داراب شخصیا حنوقي مستنل و اساسناشاكا كنندگان شاا ط شاكا در مناقصه: 

زب و ا  معاو ا وا امه ر (و تااواب راه و اونیه پنج در رشته هابحداقل پا ه )ندب ال مرتبه و همچنین داراب صالحیا وووده و

 واشند. ظارت راهبادب ر اسا جمهورب 

عات ویشتا و در افا اسناد مناقصه، وا همااه شواا ط دعوت مي شوود جها كسا الال    نواجد  مناقصوه: ا  اسوناد مهلا و محل در افا 

وه امور قااردادهاب شهادارب  جف آواد مااجعه و   59/49/91 شنبه موورخ چهار تا پا ان وقا ادارب رو داشتن مدارک و ر مه شاكا، 

  . وه دویا وا ه محاما ه  شهادارب  جف آواد تحو ل  ما ند  63/49/91مورخ  شونبه  ک پیشونهادات وود را حداكرا تا پا ان وقا ادارب رو  

 مي واشد.درآمد شهادارب  4544144512445ر ال لي فیش وار زب وه حساب سیبا وا ک ملي وه شماره  444/644: مبلغ وا داسناد مناقصه

شهادارب  جف آواد و  ا  4544144514446پاده شماره را لي فیش وار زب وه حساب س ر ال (444/444/644) مبلغ شاكا كنندگان وا د

اه حاضا وه ا عناد مناقصه ها گ و سوم دوم ،وا دگان اول  ارائه  ما ند. وعنوان ضما ا شاكا در مناقصه معادل آ اا ضوما تنامه معتبا وا کي 

 قاارداد  شو د سپاده آ ها وه تاتیا ضبط وواهد شد.

  د.شهادارب  جف آواد در رد  ا قبول  ک  ا كلیه پیشنهادات مختار مي واش و سناد مناقصه مندرج اساماووط وه مناقصه در ا سا ا الالعات

 مسعود منتظاب                                                                                                                          

 شهادار  جف آواد                                                                                                           

 

 
 


