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 فطم صَضتجلسِ
 جلسِ ضواضُ :

 ضواضُ:

 

:تاضید   

  

 29  - 675  –ب  –آگهي مسایده  الف 

فالس سٌس هالىیت ثثتی تا ٍضؼیت هَجَز ٍ تِ  لغؼِ ظهیي  زٍػطصِ ٍاػیاى  ، ضطساًگ  ضطوت سْاهی آب هٌغمِ ای گیالى زض ًظط زاضز 
 هٌسضج زض جسٍل شیل : هطرصات  تِصَضت لطاضزاز )هثایؼِ ًاهِ ػازی( 

مسااااااا     موضوع ردیف

 )مترمربع(

شن سا   قیم  پ یا  ا ر 

 هرمتربع بری ل 

قیم   پ ی  ا رشن س  اا   

 /بری ل 

مبلغ سپرده شارا  در  

 مزایده /بری ل 

 لغؼِ اٍل ظهیي ازاضُ آتیاضی الّیجاى  1
  تلَاضاهام ضضا )ع(–ٍالغ زض الّیجاى 

92/567 7257115111 795،9251775111 59959795571 

 لغؼِ زٍم ظهیي ازاضُ آتیاضی الّیجاى  2
 تلَاضاهام ضضا )ع(–یجاى ٍالغ زض الّ

12/6،6 9151115111 7055975،115111 6،651215111 

 .  تِ فطٍش تطساًسهغاتك تا ضطایظ هٌسضج زض اسٌاز هعایسُ ٍ  اظ عطیك  هعایسُ ػوَهی تط هثٌای تاالتطیي لیوت پیطٌْازی 
 : سپرده  شركت در مسایده

 تِ ضطوت تسلین ًوایس .،  ل تْیِ ٍ ضویوِ پیطٌْاز پیطٌْاز زٌّسُ هىلف است هؼازل هثلغ سپطزُ ضا تططح شی
 :  ضطوت زض هعایسُ هی تایست تِ یىی اظ عطق ظیط صَضت پصیطز سپطزُ اضائِ 
                    3716وس   -ضضت  گیل  ًعز تاًه  هلی ضؼثۀ  2175084406002ثا فیص ٍاضیعی تِ ضواضُ حساب جاضی سی اضایۀ   الف :

 هۀ هؼتثط تاًىی ب : اضائِ ضواًتٌا
   . زض صَضت اضائِ ضواًتٌاهِ تاًىی حسالل هست اػتثاض اظ ظهاى تطگعاضی هعایسُ هی تایست تِ هست  سِ  هـاُ تاضس

 . **  ّعیٌِ واضضٌاسی ٍ ّعیٌِ آگْی ضٍظًاهِ تط ػْسُ تطًسُ هعایسُ ذَاّس تَز

              7/9/1392لغایت   1392 / 8 /30 اظ تاضید تاریخ فروش اسناد  :

زفتط اهَض تساضوات  –ساذتواى هالی ٍپطتیثاًی  -تلَاض اهام ذویٌی ضطوت سْاهی آب هٌغمِ ای گیالى  –ضضت  محل فروش اسناد :
   ٍذسهات پطتیثاًی

ؼغیالت تپٌجطٌثِ  ٍ ٍ   جوؼِضٍظّای  ّوِ ضٍظُ تِ استثٌاء   7/9/92 لغایت  92/ 30/8 هتماضیاى هی تَاًٌس اظ تاضید زمان بازدید : 

  .السام ًوایٌس  ًسثت تِ تاظزیس ضسوی زضساػات ازاضی تا ّواٌّگی اهَضتساضوات ٍ ذسهات پطتیثاًی

زض هحل زتیطذاًِ حطاست ضطوت سْاهی آب   92/ 9 /18 هَضخ ضٌثِزٍضٍظ 10 ساػت  : قیمت   پایان مهلت تحویل پاكات پیشنهاد 
 .  هٌغمِ ای گیالى تا اذص ضسیس

 زض هحل زفتط هؼاًٍت هالی ٍ پطتیثاًی ضطوت سْاهی آب هٌغمِ ای گیالى9/92 /18 هَضخ ضٌثِزٍضٍظ  11ساػت  كات :تاریخ بازگشایي پا

سپْط تاًه صازضات  2195084417000ضیالی تِ ضواضُ حساب  000/150/ ٍاضیع اسٌاز هعایسُ زض لثال اضائِ فیص :فروش اسناد مسایده 
    .ضؼثِ آب هٌغمِ ای گیالى تحَیل هیگطزز 

 توضیحات:

 هرتاض است . آى وط زالیلشپیطٌْازّاتا ّط یه یا تواهی الف( ضطوت سْاهی آب هٌغمِ ای گیالى زض لثَل یا ضز 
 ب(تِ پیطٌْاز لیوتْای پائیي تط اظ لیوت پایِ واضضٌاسی تطتیة اثط زازُ ًرَاّس ضس. 

   ًرَاّسضس. چه ضرصی ٍ ًظایط آى تطتیة اثط زازُ ، همطضووتط اظ هیعاى  ّایسپطزُ  ،سپطزُ ّای هرسٍش ،پیطٌْازّای فالس سپطزُ تِ (ج
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 فطم صَضتجلسِ
 جلسِ ضواضُ :

 ضواضُ:

 

:تاضید   

  

 
 ( ضػایت ولیِ هَاضز هٌسضج زض تطگِ ّای هعایسُ العاهی هیثاضس .ت
  ضس.تِ پیطٌْازّای فالس اهضا،هططٍط ،هرسٍش ٍ پیطٌْازاتی وِ تؼساظ اًمضاهست همطضزض فطاذَاى ٍاصل ضَز ،هغلماًتطتیة اثط زازُ ًرَاّسث(
 ( ضطوت وٌٌسگاى تایس تِ سي لاًًَی اًجام هؼاهلِ ضسیسُ ٍ هٌغ لاًًَی تطای اًجام هؼاهلِ ًساضتِ تاضٌس.ج 
ٍ اهـَض   تحَیل زتیطذاًِ حطاست  ٍ الن ٍ هْط ضسُ  هعتَض هی تایست زض پاوت زضتستِهله  ( ولیِ پاوات حاٍی پیطٌْاز هتماضیاى ذطیس چ

اظگطایی پاوات پیطٌْازی زض زفتط هؼاًٍت هالی ٍ پطتیثاًی ضطوت سْاهی آب هٌغمـِ ای گـیالى تـِ    ضسیس اذص ضَز ٍ ت ٍ  هحطهاًِ  گطزیسُ
ضطوت سْاهی آب هٌغمِ ای گیالى ذَاّس تَز لصا هتماضیاى هیتَاًٌس زض هَػس یاز ضسُ زض جلسـِ هـصوَض    -تلَاض اهام ذویٌی  -ًطاًی: ضضت
سِ یاز ضسُ تحت ّط ضطایغی ٍ تِ ّطزلیل اػن اظ هَجِ یا غیط هَجـِ هـاًغ اًجـام    تسیْی است ػسم حضَض هتماضی زض جل    . ضطوت ًوایٌس

       هعایسُ ًرَاّس ضس .

 سایط اعالػات ٍ جعییات هطتَط زض اسٌاز هعایسُ هٌسضج است . (ح
 شركتهای حقوقي مي بایست موارد زیر ارایه نمایند  : 

 زض ضٍظًاهِ ضسوی.آگْی ثثت ضطوت ، اساسٌاهِ ٍ آذطیي تغییطات هٌتططُ -1

 وس هلی هسیط ػاهل، وس پستی ضطوت-2

 وس ضٌاسِ هلی ضطوت ، وس التصازی ، ضواضُ تلفي  ٍ زٍضًگاض ضطوت.-3

 هطرص وطزى صاحثاى اهضای هجاظ ضطوت .-4

   . ضوٌاً ولیِ اسٌاز هعایسُ هی تایست هوَْض تِ هْط ٍ  اهضای صاحثاى اهضای هجاظ ضطوت تاضس-5

          شركت سهامي آب منطقه ای گیالن                                                                                                                                                                                                                                

                  WWW.GLRW.IRتی ضطوت سْاهی آب هٌغمِ ای گیالى:آزضس ایٌتطً
 WWW.WRM.IR    آزضس ایٌتطًتی هسیطیت هٌاتغ آب ایطاى:                                

 .iets.mporg                      آزضس ایٌتطًتی پایگاُ هلی اعالع ضساًی: 

 
  

http://www.wrm.ir/

