فراخوان مسایده عمومی (ووبت اول)
آگهی مسایده عمومی فروش  9قطعه زمیه با کاربری مسکووی و یک قطعه زمیه با کاربری تجاری -خدماتی
ضْزداری دلثزاى در ًظز دارد ًسثت تِ فزٍش  9لغعِ سهیي تا وارتزی هسىًَی تِ آدرس دلثزاى ،خیاتاى  20هتزی هتصل تِ
خیاتاى چْارتاغ ٍ یه لغعِ سهیي تا وارتزی تجاری -خذهاتی تِ آدرس دلثزاى ،خیاتاى ٍلیعصز(عج)ً ،ثص وَچِ آفتاب ،اس عزیك
هشایذُ عوَهی الذام ًوایذ ،لذا اس ولیِ اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی دعَت تعول هی آیذ اس تاریخ درج ایي آگْی در هْلت تعییي ضذُ
تِ ضزح سیز جْت دریافت هذارن ٍ اسٌاد هشایذُ اس عزیك ساهاًِ تذاروات الىتزًٍیىی دٍلت الذام ًوایٌذ ولیِ هزاحل تزگشاری
هشایذُ اس دریافت اسٌاد هشایذُ تا ارائِ پیطٌْاد ضزوت وٌٌذگاى در هشایذُ ٍ تاسگطایی پاوت ّا اس عزیك درگاُ ساهاًِ تذاروات
الىتزًٍیىی دٍلت(ستاد) تِ آدرس  www.setadiran.irاًجام خَاّذ ضذ ٍ السم است ضزوت وٌٌذگاى در صَرت عذم عضَیت
لثلی ،هزاحل ثثت ًام در سایت هذوَر ٍ دریافت گَاّی اهضای الىتزًٍیىی را جْت ضزوت در هشایذُ هحمك ساسًذ.
تاریخ اًتطار هشایذُ در ساهاًِ ،تاریخ  1399/11/07هی تاضذ.
هْلت سهاًی دریافت اسٌاد هشایذُ اس سایت  :اس ساعت  8صثح رٍس سِ ضٌثِ هَرخِ  1399/11/07هی تاضذ.
هْلت سهاًی ارائِ پیطٌْاد :تا ساعت  8صثح رٍس پٌج ضٌثِ  1399/11/23هی تاضذ.
سهاى تاسگطایی پاوت ّا :راس ساعت  10صثح رٍس ضٌثِ هَرخِ  1399/11/25هی تاضذ.
ّزگاُ تزًذگاى حاضز تِ اًعماد لزارداد ًطًَذ سپزدُ آى ّا تِ تزتیة تِ ًفع ضْزداری دلثزاى ضثظ خَاّذ ضذ.
ضْزداری دلثزاى در رد یا لثَل ّز یه اس پیطٌْادات هختار است.
سایز اعالعات ٍ جشئیات هزتَط تِ هعاهلِ در اسٌاد هشایذُ هٌذرج است.
تا تَجِ تِ سهاًثز تَدى فزایٌذ تارگذاری اسٌاد هشایذُ در ساهاًِ ستاد ایزاى در صَرت تٌالض در تاریخ ّای اعالهی فَق الذوز
هاتیي اسٌاد رسوی هشایذُ ٍ آگْی رٍسًاهِ ٍ ساهاًِ ستاد ایزاى ،تاریخ ّای هٌذرج در ساهاًِ ستاد ایزاى هالن عول خَاّذ تَد.
اعالعات تواس دستگاُ تزگشار وٌٌذُ هشایذُ جْت دریافت اعالعات تیطتز در خصَظ اسٌاد هشایذُ ٍ ارائِ پاوتْای پیطٌْادی:
آدرس :دلثزاى تلَار ضْیذ سزدار حاج لاسن سلیواًی .تلفي 087-35443600 :
اعالعات تواس ساهاًِ ستاد ایزاى جْت اًجام هزاحل عضَیت در ساهاًِ :
هزوش  021-41934 :دفتز ثثت ًام 85193768 ٍ 88969737 :
روابط عمومی شهرداری دلبران

