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 «  رونق توليد »   

 

 

 مديريت محترم اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان اهواز

مناقصه  عمومي يك مرحله اي خريد ، نصب و راه اندازي تجهيزات دوربين مداربسته  آگهيموضوع : 

 ميليون متر مربع انبار ذخيره سازي بندر امام خميني )ره( ١و تنظيف و ضدعفوني 

 با سالم

خريد ،  عمومي يك مرحله اي  يك برگ آگهي دو مورد مناقصه احتـراماً، به پيوست        

راه   و  شماره نصب  )فراخوان  مداربسته  دوربين  تجهيزات  اندازي 

  1،000،000( و تنظيف ، ضدعفوني و سم پاشي و نمونه برداري  2000005598000013

شماره  )فراخوان  خميني)ره(  امام  بندر  سازي  ذخيره  انبارهاي  مربع  متر 

روزنامه هاي كثير االنتشار محلي در    ، (2000005598000012 يكي از  جهت معرفي به 

تقديم مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد اقدام    1400/  12/  07و  1400/  12/  05   مورخ

 الزم را مبذول فرمايند.

 
  

 جهان نژادیان   

 مدیر كل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.(



 اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

................... .....مورخ.............. .........وشماره............... ..........مورخ............شماره...................... مندرج در روزنامه  

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را 

 )ستاد ایران( مراجعه نمایند. کترونیک دولتلت امناقصه به سامانه تدارکاجهت دریافت اسناد  07/12/1400مورخ  14:00ساعت تا 

غله اداره کل  به نام تمرکز سپرده شرکت بازرگانی دولتی ایران ) IR 390100004001058206373747رسید بانکی واریز وجه مزبور به حسابقبول کارفرما و یا ارائه  ضمانت نامه بانکی مورد :تضمین شرکت در مناقصه

 طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی تهیه و ارایه گردد.. یند ارجاع کارآو خدمات بازرگانی استان خوزستان (  نزد بانک مرکزی ایران با عنوان سپرده جهت شرکت در فر

 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ اخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.

به محل دبیرخانه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان  17/12/1400مورخ  14:00ساعت اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه باید به صورت دستی حداکثر تا  و . یق سامانه ستاد می باشدارائه پیشنهادها فقط از طر

 خوزستان تحویل گردد.

بدیهی است به پیشنهاداتی که هر  . ک و مهر شده در موعد مقرر تحویل دبیر خانه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان گردندصورت فیزیکی و اله ب گزاری در سامانه ستاد ،بارپاکات الف می بایست ضمن 

 . نخواهد شدصورت الک و مهر شده( را رعایت ننمایند ترتیب اثر داده ه ارسال فیزیکی اسناد ب ، گزاری در سامانه بار ) یک از شروط شرکت در مناقصه

 محل گشایش پیشنهاد ها ،اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان میباشد.

زمان بازگشایی 

 پاکت ها

مهلت ارسال 

پاکت های 

 پیشنهادی

مهلت دریافت 

 اسناد
 ردیف کدفراخوان موضوع مناقصه مبلغ تضمین حداقل رشته و پایه مورد نیاز

17/12/1400 17/12/1400 07/12/1400 

از شورای  CCTVگواهینامه 

گواهی فعالیت یا انفورماتیک کشور 

 تامنیت فضای تولید و تبادل اطالعا
 )گواهینامه افتا(

1،000،000،000 

خرید، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته در سطح 

استان خوزستان )انبار اهواز، انبار دزفول، اندیمشک، 
بتنی شوشتر، سیلوی شهید سیلوی بتنی بهبهان، سیلوی 

رجایی اهواز، سیلوی سوسنگرد، انبار شوش، انبار ماهشهر، 
 مسجدسلیمان، انبار مکانیزه بهبهان، انبار مکانیزه شوشتر(
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18/12/1400 17/12/1400 07/12/1400 

پروانه فعالیت در عملیات تنظیف 

، سم پاشی و ضدعفونی از اداره 

 بهداشت ، قرنطینه و حفظ نباتات

715،000،000 

 500و ضدعفونی و سم پاشی  عملیات تنظیف

هزار متر مربع انبار های ذخیره سازی بندر 

 امام خمینی )ره(
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سامانه   و  http://iets.mporg.irتماس حاصل به نشانی اینترنتی    ها( )امور قرارداد  061-33330277و    061  -33368787جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  

http://setadiran.ir  انانی استان خوزستستاد ایران مراجعه فرمایید.                                                             روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگ 


	1-mohrA4-BaEmza-BaRonevesht(ziad)[good][14-50-49-854][13-25-41-860]
	WriteBuffer.aspx

