
 

 

 

 شهزداری اراک ساسمان سزمایه گذاری و مشارکت های مزدمی عمومی فزاخوانتجدید آگهی 
تکویل  تِ ًسثت24/06/1398 هصَتِ شَضای ساظهاى هَضخ 1تٌس شْطزاضی اضاک زض ًظط زاضز تط اساس ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هشاضکت ّای هطزهی 

تا  اًثَُ ساظی  یا زٍاتٌیِ ٍ  سِزاضای حساقل ضتثِ  شیصالح شطکت ّایػوَهی تِ  فطاذَاىاظ عطیق تطگعاضی هجتوغ تجاضی ٍ پاضکیٌگ عثقاتی آفتاب 

 .  هٌاسة تطیي قیوت پیشٌْازی اقسام ًوایس
 

ضیال ٍ هثلؾ تضویي :   471/081/928/463تالؾ تط:  تطآٍضزیتکویل هجتوغ تجاضی ٍ پاضکیٌگ عثقاتی آفتاب تا  ي:ویٍ هثلؾ تض فطاذَاىػٌَاى 

 ف.س.س( 98-9-2/12)شواضُ فطاذَاى سطهایِ گصاضی  ضیال000/000/197/23

 هیساى شْسا-شْط اضاک اًجام کاضهحل 

 ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هشاضکت ّای هطزهی شْطزاضی اضاک هحل تَظیغ اسٌاز 

 ضٍظ 12تِ هست آگْی  اظ تاضید ًشطپس  اسٌازٍ تحَیل  تَظیغظهاى 

ًحَُ تسلین سپطزُ شطکت زض 

 فطاذَاى
تِ شواضُ حساب  ساظهاىیا فیش ٍاضیعی تِ حساب سپطزُ پیواًکاضاى )فطایٌس اضجاع کاض(ضواًت ًاهِ تاًکی 

 اضاک )ضُ(ذیاتاى اهام ذویٌیشؼثِ  ایطاى هْطقطض الحسٌِ ًعز تاًک  1/6042962/11/7018

 اظ تاظگشاییحساکثط یک ّفتِ پس  تاضید اػالم ٍ اتالؽ تِ تطًسُ

 (14:30)ساػت تا پایاى ٍقت ازاضیٍ  ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هشاضکت ّای هطزهی شْطزاضی اضاکزتیطذاًِ  هحل تحَیل اسٌاز

 آذطیي هْلت تحَیل اسٌاز

 شْطزاضی اضاکساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ هشاضکت ّای هطزهی  17ساػت  ضأس 04/10/1398هَضخ  چْاضشٌثِضٍظ  ظهاى ٍ هحل تاظگشایی پاکت ّا

حساقل صالحیت ٍ ضتثِ شطکت 

 کٌٌسُ
 اًثَُ ساظی زٍ یا زض ضشتِ اتٌیِ ٍ سِشطکت ّای زاضای حساقل ضتثِ 

ض ضز یک یا توام ز شَضای ساظهاى -آئیي ًاهِ هالی هی تاشس 10ٍ اضائِ پیشٌْاز توٌعلِ قثَل شطٍط ٍ تکالیف شْطزاضی اضاک هَضَع هازُ  فطاذَاىشطکت زض 

تِ پیشٌْازات هثْن، هشطٍط ، فاقس شطایظ قاًًَی، فاقس ضواًت ًاهِ یا فیش ٍاضیعی ٍ ذاضج اظ هْلت تطتیة اثط زازُ ًوی شَز.الظم  -هرتاض ذَاّس تَزپیشٌْازات 

، هؼطفی ًاهِ  sajar.mporg.irٍ یا  old pmn.mporg.irزاشتي ضتثِ هطتَعِ ٍ اضائِ تاییسیِ صالحیت زض سایت  فطاذَاىتِ شکط است ٌّگام زضیافت اسٌاز 

 س.هوَْض تِ هْط ٍ اهضاء هسیط ػاهل،ضٍظًاهِ آذطیي آگْی تغییطات اػضای شطکت ،کس اقتصازی ٍ گَاّیٌاهِ صالحیت ایوٌی هؼتثط العاهی هی تاش

 

ٍ   ضٍظ 12تسِ هسست  اظ تساضید چساج آگْسی     پسس  ذسَز ضا  پیشسٌْاز  فطاذسَاى اظ زضیافست اسسٌاز    پسس  لصا هتقاضیاى هی تَاًٌس ًیسع جْست    تحَیسل ًوایٌسس 

هیسساى ّفست تیسط هجتوسغ پاسساضگاز عثقسِ اٍل سساظهاى سسطهایِ         شسْیس تْشستی   ٍاقسغ زض ذیاتساى   سساظهاى   تِ هحسل اعالػات تیشتط هی تَاًٌس  کسة

ِ  گصاضی ٍ هشساضکت ّسای هطزهسی     شسْطزاضی اضاک تسِ   سسایت   یسا   www.arakinvest.irسساظهاى تسِ آزضس   ، یسا تسِ سسایت    شسْطزاضی اضاک هطاجؼس

 .سیٌتواس حاصل فطها 086-17534220یا تا شواضُ تلفي  ٍ www.Arak.irآزضس 

 سید فرامرز مهاجرانی 
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