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ادارٌ کل آمًسش فىی ي حزفٍ ای استان مزکشی

فزاخًان عمًمی اجارٌ فضاَای ماساد  -ادارٌ کل آمًسش فىی يحزفٍ ای استان مزکشی
ازاضُ کل آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای استاى هطکعی تِ استٌاز هجَظ ّای شواضُ  97/400/27943هَضخ  97/400/27950 ٍ 97/8/2هَضخ
 ... ٍ 97/8/2ساظهاى آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای کشَض ٍ تِ استٌاز هَاز ٍ ظطفیت ّای قاًًَی شاهل :هازُ  43ٍ 88قاًَى تٌظین ترشی اظ
هقطضات زٍلت ٍ آییي ًاهِ ّای هطتَطِ ٍ ّوچٌیي تا ضػایت هفاز آییي ًاهِ اجطایی هازُ  5قاًَى الحاق تطذی هَاز تِ قاًَى تٌظین ترشی اظ
هقطضات هالی زٍلت ( )2تِ شواضُ هظَب /152001ت  ُ/52293تاضید  95/12/2زض ًظط زاضز فضاّای هاظاز تِ شطح جسٍل شیل ضا تِ
اشراص حقیقی ٍحقَقی زاضای شطایط تا حفظ کاضتطی تِ طَضت اجاضُ ٍاگصاض ًوایس .
ردیف

وام مزکش

هطکع آهَظش

1

تطازضاى آشتیاى
هطکع آهَظش

2

تطازضاى هحالت

-

مشخصات فضا یا تجُیشات مًرد ياگذاری

فضایی تِ هساحت  250هتطهطتغ زض جْت تستِ تٌسی
هحظَالت کشاٍضظی ٍ اجطای زٍضُ ّای آهَظشی
کاضگاُ فطآٍضی سٌگ تا کلیِ تجْیعات ٍ اهکاًات ٍ
هتؼلقات

وًع کابزی

آهَظشی

آهَظشی

آدرس

مبلغ تضمیه شزکت در

آشتیاى -هیساى تسیج-تلَاض شْیس کاظوی
–هطکع تطازضاى آشتیاى – تلفي 37226791
هحالت-تلَاض آیت الِ ذاهٌِ ای-تاالتط اظ
هیساى اهام ػلی (ع)-تلفي 43257602

مشایذٌ
 15.000.000ضیال

 60.000.000ضیال

متماضیان میتًاوىد جُت دزیافت اسىاد فساذًان مصایدٌ بٍ ساماوٍ ستاد الىتسيویىی ديلت  www.setadiran.irمساجعٍ ي یا جُت اطالعات
بیشتس بٍ وشاوی اضاک ذیاتاى قائن هقام فطاّاًی ً ،طسیسُ تِ هیساى اهام حسیي (ع)  .ازاضُ کل آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای استاى هطکعی (ٍاحس زفتط
فٌی-آقای هٌْسس اسواػیل تیگی ) هطاجؼِ فطهایٌس.

-

مُلت دزیافت اسىاد اش تازید  1331/10/11لغایت  1331/10/21بٍ مدت  10زيش اش ساماوٍ تدازوات الىتسيویىی ديلت می باشد.

-

آذسیه مُلت بازگرازی ي یا تحًیل دستی پیشىُادَا تا پایان يلت ادازی مًزخ  1331/11/00می باشد .

-

مبلغ تضمیه شسوت دز مصایــدٌ بٍ میصان دزج شدٌ دز جـديل فًق ماطبك با آییه وامٍ تضمیه معامالت ديلتی بٍ شمازٌ  123402مًزخ
 1334/03/22با اعتباز حدالل سٍ ماٌ می باشد .

-

متماضیان می تًاوىد َس زيش بٍ جص ایام تعطیل دز ساعت ادازی با َماَىگی دفتسفىی ( آلای مُىدس اسماعیل بیگی ) جُت باشدید فضا بٍ
وشاوی ذوس شدٌ مساجعٍ ومایىد.

-

ولیٍ متماضیان الصاما بایستی عاليٌ بس ایىىٍ اش طسیك ساماوٍ تدازوات الىتسيویىی ديلت وسبت بٍ بازگرازی پاوتُای الف – ب ي ج الدام ومایىد
ي اصل مدازن مروًز زا دز پاوات ذوس شدٌ با لفافٍ ممًُز ي بٍ دبیسذاوٍ ادازٌ ول تحًیل ي زسید دزیافت ومایىد .

-

ود فساذًان ثبت شدٌ دز ساماوٍ تدازوات الىتسيویىی ديلت  5003104101100001ي  5003104101100002می باشد .

-

دز صًزت شسوت یه متماضی دز مصایدٌ ویص باشگشایی اوجام ذًاَد شد .

-

متماضیان بایستی مجًش َای الشم زا با تًجٍ بٍ وًع وازبسی دازا باشىد.

-

ياگرازی فضای مًزد اجازٌ بصًزت اجازٌ ديسالٍ می باشد .

-

کاضفطها زض ضز یا قثَل یک یا کلیِ پیشٌْازات ٍاطلِ تسٍى شکط زلیل هرتاض است.

-

هتقاضیاى زض اًتراب ّطیک اظ هجوَػِ ّای فَق الصکط تِ طَضت کلی ٍ یا هجعا هرتاض هی تاشس.

-

-تِ اسٌاز ًاقض تطتیة اثط زازُ ًرَاّس شس .

-

شٌاسِ هلی ازاضُ کل آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای استاى هطکعی 1400020967071

ضٍاتط ػوَهی ازاضُ کل آهَظش فٌی ٍحطفِ ای استاى هطکعی
ًشاًی  :اضاک – ذیاتاى قائن هقام فطاّاًی  ،هیساى اهام حسیي (ع)  ،طٌسٍق پستی 348
ٍب سایت www.markazitvto.ir :

تلفي ً 086-32269001-5 :واتط 086-32269010-32269092 :

