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NICU

بازدید شهردار باقرشهر از نیروگاه گازى 
 برق رى 

دستاوردهاى شهردارى الهیجان 
تشریح شد

در حضور نماینده ولى فقیه در استان گیالن 
مسئول امور فرهنگى و دینى شرکت آبفاى 

گیالن معرفى شد

و  آب  صنعت  ورزش  هیات  دوم  رتبه  کسب 
برق گیالن در ارزیابى دبیرخانه شوراى مرکزى 

ورزش وزارت نیرو
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مدیر کل تأمین اجتماعى استان یزد:

شیوع کرونا باعث بیکارى و قطع بیمه تأمین اجتماعى 7000 نفر در یزد شد

در ناحیۀ فوالدسازى فوالد مبارکه اصفهان انجام شد؛
بومى سازى کلیدهاى برق قدرت کورههاى قوس الکتریکى و پاتیلى

  

AT

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد پروژه  هاى ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت  واگذار نماید.

main frame 

1- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1399/04/26  لغایت 1399/04/28
2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

3- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/05/13
4- تاریخ جلسه بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت در روز سه شنبه مورخ  1399/05/14 راس ساعت 10 صبح مى باشد.

5- ارسال پاکت الف (اصل تضامین شرکت در مناقصه) به اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوین (دبیرخانه ساختمان شماره1) الزامى است.
6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.

7- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه مى باشد.
8- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33659499-028 و یا به آدرس قزوین- چهارصد دستگاه-انتهاى بلوار حکیم اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوین  اداره پیمان 

ورسیدگى مراجعه نمایند.
9- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه ) (www.setadiran.ir در استان قزوین 02833241067 و مرکز تماس 02127313131میباشد.

شناسه آگهى 914943
آگهی نوبت اول 1399/04/26    آگهی نوبت دوم 1399/04/28
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