ساماوه ديلت الكتريويك ي هًشمىدسازی اداری
استان خًزستان
وام خدمت :ياگذاری سمیه
كد خدمت{ :ایه کد تًسط استاوداری تعييه می گردد}
دامىٍ عملكزد :شزكت عمزان شهزجدیدشیزیه شهز
ياحد :حقًقی،امالک يياگذاری
شزح فزم :وحًٌ ياگذاری سمیه تجاری ي مسكًوی در شهز جدید شیزیه شهز
مدت سمان اوجام كار:
 تعییه قیمت كارشىاسی تًسط كارشىاس رسمی حداقل  5ريس
 تأیید قیمت كارشىاسی تًسط كمیتٍ كارشىاسی حداقل یک ريس
 تهیٍ اسىاد مشایدٌ  2ريس
 آگهی مشایدٌ  2ريس
 مهلت فزيش اسىاد مشایدٌ  10ريس
 مهلت تحًیل اسىاد مشایدٌ  1ريس
 باسگشایی پاكات  1ريس
 ابالغ بٍ بزودٌ مشایدٌ  1ريس
 مهلت پزداخت مبلػ پیشىهادی  7ريس
 اوعقادقزارداد  1ريس
مزاحل ي شزح اقدامات:
 تعییه قیمت كارشىااسی تًسط كارشىاس رسمی
 تأیید قیمت كارشىاس تًسط كمیتٍ كارشىاسی
 تهیٍ اسىاد مشایدٌ
 آگهی مشایدٌ
 فزيش اسىاد مشایدٌ
 تحًیل اسىاد مشایدٌ
 باسگشایی پاكات مشایدٌ تًسط كمیسیًن مشایدٌ
 اعالم وتایج مشایدٌ
 ابالغ بٍ بزودٌ مشایدٌ
 تعییه مهلت پزداخت مبلػ پیشىهادی
 اوعقادقزارداد جهت ياگذاری

اطالعات مًرد وياز متقاضی
شرکت مادر تخصصی عمران شُرَای جذیذ :
آدرس  :تُران -باالتر از میذان يوک خیابان شُیذ خذامی
تلفه021 – 88672094-98 :
فکس021 – 88672099 :
سایت ایىتروتیWWW.ntoir.gov.ir :
شرکت عمران شُر جذیذ شیریه شُر:
شعبٍ :1
 آدر س :کیلًمتر  35جادٌ ی اًَاز آبادان مسیر دسترسی بٍ ياحذکشت ي صىعت سلمان فارسی – شُر جذیذ شیریه شُر
 تلفه :
تلفىخاوٍ061 – 33741104 :
فىی ي اجرایی 061 – 33741102 :
 فکس :
061-33741105
 مسکه مُر:
061-33741425
شعبٍ :2
 آدرس  :اًَاز -گلستان اوتُای بلًار فريردیه پارک شقایق (قًری) خیابان فرَىگ  – 1شرکت عمران شُرجذیذ شیریه شُر کذ
پستی 61369-44977 :
 تلفه:
تلفه061 – 33741103 :
ریحساب 061 – 33741408 :
سایت ایىتروتی شرکتWWW.Shirinshahr.ir :
رایان وامٍInfo@shirinshahr.ir :
شمارٌ پیامک حراست راٌ ي شُرسازی استان خًزستان:
شماره ساماوه پیام کوتاه شرکت عمران شهرجدیدشیریه شهر:

09167389072
300048487777777

شروع
واگذاری
تعیین قیمت کارشناسی توسط کارشناس
رسمی
تأیید قیمت کارشناس توسط کمیته کارشناسی شرکت عمران

تهیه اسناد مزایده

آگهی مزایده
فروش اسناد مزایده
تحویل اسناد مزایده به دبیر خانه شرکت عمران

بازگشایی پاکات مزایده توسط کمیسیون مزایده
اعالم نتایج مزایده

خیر
ب برنده مزایده
ابالغ ه
در صورت عدم مراجعه برنده
اول مزایده

مهلت پرداخت مبلػ پیشنهادی

ضبط سپرده /ضمانتنامه به نفع
شرکت عمران

انعقاد قرارداد جهت واگذاری

و به نفر دوم بعنوان برنده مزایده اعالم
میگردد.

پایان

بله

