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 )تجسیس (     39  -195  -2–ب  –آگهي هعایسُ الف                                             

زاضای سٌس   متر مرتع  11/21589تٍ مساحت   -عرصٍ ي اعیان سایت ماضیه آالت ي اوثارَای ضرکت ، ضطداوگ  زض ًظط زاضز  ضرکت سُامی آب مىطقٍ ای گیالن
( ًَع هلک زٍلتي تا کاضتطی هٌسضج زض سٌس هالکیت )اًثاض ٍ کاضگاُ ٍ ازاضی( تاٍضؼیت ٍػَاضض هَجَز ٍ تِ هَجة ًقشِ )پیَست 5392ضُ زضسال ) تک تطگي جسیس صاز هالکیت

 تشطح شیل : اسٌاز هعایسُ(  ٍ تصَضت هثایؼِ ًاهِ )پیَست اسٌاز هعایسُ(  ٍ اًتقال سٌس زض زفتطذاًِ اسٌازضسوي
 مبلغ سپرده شرکت در مسایده /بریال قیمت  پایه کارشناسی کل /بریال مترمربع() کل زمین مساحت موضوع ردیف

 6،600،000،000 132،000،000،000 11/21589 ماضیه آالت ي اوثارَا عرصٍ ي اعیان 1

تا هحَطِ هتط هطتغ  2/1335تِ هساحت ٍضظشي آب هٌطقِ ای گیالى  هشتول تط اػیاًات  ضٍتطٍی تاشگاُ  -حسفاصل  هیساى ًیطٍی زضیایي ٍ  هیساى  اهام ػلي)ع(   -تلَاض اهام ػلي)ع(    -:  ضشت  ياقع در  
ز هعایسُ ٍ  هطاتق تا شطایط هٌسضج زض اسٌاتط هثٌای تاالتطیي قیوت پیشٌهازی )تا شطح جعییات هٌسضج زض اسٌاز هعایسُ (  ساظی ، اهتیاظات ٍ اًشؼاتات ٍ احتساب هصالح قاتل تاظساظی اظ اتٌیِ هستؼول ٍ هرطٍتِ

 . تِ فطٍش تطساًساظ ططیق  هعایسُ ػوَهي 

              3/5393 /22  لغایت  5393 /3 /55 : اظ تاضید  تاریخ فريش اسىاد

 01316669021  - 9  -01316660913دفتر امًر تدارکات  –ساختمان مالی يپطتیثاوی  -تلًار امام خمیىی ضرکت سُامی آب مىطقٍ ای گیالن  –محل فريش اسىاد : رضت 

  تعطیالت رسمی درساعات اداریپىجطىثٍ  ي ي   جمعٍريزَای  َمٍ ريزٌ تٍ استثىاء   93/  6 /22  لغایت  6/93 /11  متقاضیان می تًاوىد از تاریخ زمان تازدید : 
   7/93 /5 هَضخ شٌثِ سِ ضٍظ  10ساعت :  قیمت  پایان مُلت تحًیل پاکات پیطىُاد 

 .  زض هحل زتیطذاًِ حطاست شطکت سهاهي آب هٌطقِ ای گیالى تا اذص ضسیسهحل تحَیل پاکت : 
 زض هحل زفتط هؼاًٍت هالي ٍ پشتیثاًي  7/93 /5 هَضخ  شٌثِ سِ  ضٍظ 55ساػت  تاریخ تازگطایی پاکات :

 .تحًیل میگردد رضت  –تاوکملی ضعثٍ گیل  2170094437006ریالی تٍ ضمارٌ حساب  000/150/ ياریس اسىاد مسایدٌ در قثال ارائٍ فیص فريش اسىاد مسایدٌ :

  . **ضرکت کلیٍ افراد حقیقی ي حقًقی تٍ استثىاء کارکىان ديلت تالماوع است  **سپردٌ ضرکت در مسایدٌ می تایست مطاتق مقررات  )مىدرج در اسىاد مسایدٌ (تُیٍ يارائٍ گردد . 

 .** َسیىٍ آگُی ، کارضىاسی ، َسیىٍ َای وقل ياوتقال يَرگًوٍ  َسیىٍ َای مترتة ي . . .  ترعُدٌ ترودٌ مسایدٌ می تاضد . است  **سایر اطالعات ي جسییات مرتًطٍ در اسىاد مسایدٌ مىدرج

 WWW.GLRW.IRآدرس ایىتروتی ضرکت سُامی آب مىطقٍ ای گیالن: **ترای کسة اطالعات تیطتر تٍ سایت َای  ذیل مراجعٍ گردد . 
 اعضاء کمیسیًن    

 حسیه خادم لً                                                                                  خسري رضایی                                                                                                                                           مرتضی غالم آزاد                                                                                                  

     رکات ي خدمات پطتیثاویاسرپرست امًر تد                                                  الن           ذیحساب آب مىطقٍ ای گی                                                     مالی ي پطتیثاوی             معاين                                                      
 

                      تٌظین کٌٌسُ  -سیس هحوس حسیٌي  


