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 زيشركت خدمات حمایتي كشاور

 

 مناقصه عمومی یک مرحله ای       

 
 

 آگهی مناقصه عمومی شركت خدمات حمایتی كشاورزی

هد    شركت خدمات  مادتي ك كودتي وا يته د   هد  يوت   شاتركودتي وا ر  رددر رت ر ر د ت        

تن تروتع رادتر  ادتا كودتي وا تو تر ت ادتا ادتواترك تيدن       01111هت گیرا ، مال يتخلی  اقمت  

لدات توا قتيدیتن رمدو     .متم راتيدم تو طريق هرگزت ا انتقصد  مادواك يدر ارملد  تا تقد      تا تن 

لغتيت پتيدتن يقدت ترت ا    32/10/60شن   او خ پنج گررر شات ر يتفت تانتر انتقص  تو  يو  اك

هت ر رات رتش ن اعرفدك رتاد   اع  در يت ت د   فدی       (  يو كت ا7) 21/10/60او خ پنج شن    يو 

ت پتيدت هد  شدات   شد ت م دت       توطريق را و پررتخت اتتنت يد )  ریال   055.555يت يزا ه  ا لغ 

311011110110126710111760IR-)    يهددددت شنتادددد  يت يددددز اددددك كددددت ك را هدددد  شددددات

رددزر هترددر اركددزا شااددو ا تاددباك تيددرتن هدد  رددتم  217126773302111011111111111113

كوچد  شدات      -هلوت  رترودوو  –يزر : ه  روتركخزتر  رت ا كل  –يوت   تاو  تق صترا ي رت ت ك 

. كای یون اعتاب  ارتشع  راتيندم رهیرختر  –شركت خمات  ماتي ك كوتي وا تا تن يزر  – 00

هد  ترت     00/17/60شن   ادو خ  ا  آخرين االت ت ت   پیوناترت  تت پتيتن يقت ترت ا  يو  "يانت

شن    پنجهتوگوتيك پتكت  پیوناترا ریز  يو. مرتات شركت يتقع ر  روترك فوق تالشت   اك هتشم

يدترآي ا ادك گدررر ا لدغ ت داین      .ر  آر س فوق تلاكر  خوتادم هدور  01اتمت02/17/60او خ

ك  ه  ريصو   پررتخت رقدما ييداترت رتاد      يتل تات 371،111،111انتقص  ا لغ شركت ر  

 .هترکك قتهل ت ت   اك هتشم

. 

 

                                 121-23301002توتریدم يدان تادتس هدت  شدات   تل دن       شات ك د  تطبمدت  هیود ر ادك    "يانت

يآر س پتيگددت  الددك تطددبع  اددترك انتقصددت      www.assc.irآر س تين رر ددك شددركت   هدد 

http://iets/mporg.ir  ریزارتشع  فرات یم. 


