آگهی مزایده کتبی نوبت دوم -اطالع رسانی اول
موضوع  :ف وش  59قطع زم

از قطعات کیک کی مه م ز س و
مورخ 8955/40/81:

ساااان امیاریااااداییااا استدن اایتسااانامیبیددانناااامی ادااا یسدی اااایستدسی سااابهیدااا ی

از قطعههات کیک کههی مههه مهه ز سهه

وتگاارتدای 59قطعهه زمهه

طاناااریخاتنااابتمیویداگا ا تدای تناااکتیینبا ا یویعراااب

ویتنی

یدا ا ی ن ااااایامیوت اااکییااااتن ی

تقکتمی رانک.ی ی
ن ااااااایامییاااااایهیسدی تناااااکتی ااا ا یدبت اااااکیتن ااااابد ی8911/40/81یلغاناااااهی
9911/40/40یتنی بااااب ی ااابدسی تناااکتیدانسناااکیوی
دااا یسدیانا ااا یساااان امیدااا یبسد

اااهیتناااریخاااامییاااایهیسد تناااکتی

یینااالی ات عااا ی ران اااکیویقیراااهینیاااا اساینااابسیدتی

حاااکتیتایداااایناناااامیوقاااهیتستداییدونییااا ب ی ااابد ی9911/40/40ییدااا یسدیانا ااا یساااان امی
دحبناااالیویدساااایکیسدناخااااهی ران ااااک.یناین اااااایدحاااابن

یدت

یساااااعهی94یصااااب یدونی

نکا ب ی بد ی9911/40/40یسخنای ای ایسان امیاریادایدانگاائ ینبتاکییک .ی
سانایتطالعاتیوی

نیاتی ادبط یسدیتس اسیوی کتدکی تنکتی کدجی یبایک.ی ی

ن اااایامی اا یدبت اااکی
دراااا

ااهییساااطیتطالعااااتیدیاااناییدااااییااارادتید فاا ی400-99003930ییییی

یحاصااالی ران اااکیویناااایدا ا یساااانهیتن نا نا ا یساااان امیدا ا یبسد

ی www.hmyr.irی

ات ع یخا ان ک.ییییییییییییییییی ی
بسد

یسخناااای ایااا ایساااان امییتدو یااا ینیاداااامییااا یکید اااان دی اسااایکتیدااا ید ااااط ی

ساااادانتمیگر اماد ااااط ینیاداااامیداااا یویست ااااککتسدیساااناسی ایااا ایساااان امیاریاااادای
ی استدن اایتسنامیبیدداننامی اد

ی

سازمان هم ار مه داریها استان آذربایجان غ بی

آگهی مزایده کتبی نوبت دوم -اطالع رسانی اول
موضوع  :ف وش  59قطع زم

از قطعات کیک کی مه م ز س و
مورخ 8955/40/59:

ساااان امیاریااااداییااا استدن اایتسااانامیبیددانناااامی ادااا یسدی اااایستدسی سااابهیدااا ی

از قطعههات کیک کههی مههه مهه ز سهه

وتگاارتدای 59قطعهه زمهه

طاناااریخاتنااابتمیویداگا ا تدای تناااکتیینبا ا یویعراااب

ویتنی

یدا ا ی ن ااااایامیوت اااکییااااتن ی

تقکتمی رانک.ی ی
ن ااااااایامییاااااایهیسدی تناااااکتی ااا ا یدبت اااااکیتنی ااااابد ی8911/40/81یلغاناااااهی
9911/40/40یتنی بااااب ی ااابدسی تناااکتیدانسناااکیوی
دااا یسدیانا ااا یساااان امیدااا یبسد

اااهیتناااریخاااامییاااایهیسد تناااکتی

یینااالی ات عااا ی ران اااکیویقیراااهینیاااا اساینااابسیدتی

حاااکتیتایداااایناناااامیوقاااهیتستداییدونییااا ب ی ااابد ی9911/40/40ییدااا یسدیانا ااا یساااان امی
دحبناااالیویدساااایکیسدناخااااهی ران ااااک.یناین اااااایدحاااابن

یدت

یساااااعهی94یصااااب یدونی

نکا ب ی بد ی9911/40/40یسخنای ای ایسان امیاریادایدانگاائ ینبتاکییک .ی
سانایتطالعاتیوی

نیاتی ادبط یسدیتس اسیوی کتدکی تنکتی کدجی یبایک.ی ی

ن اااایامی اا یدبت اااکی
دراااا

ااهییساااطیتطالعااااتیدیاااناییدااااییااارادتید فاا ی400-99003930یییی

یحاصااالی ران اااکیویناااایدا ا یساااانهیتن نا نا ا یساااان امیدا ا یبسد

ی www.hmyr.irی

ات ع یخا ان ک.ییییییییییییییییی ی
بسد

یسخناااای ایااا ایساااان امییتدو یااا ینیاداااامییااا یکید اااان دی اسااایکتیدااا ید ااااط ی

ساااادانتمیگر اماد ااااط ینیاداااامیداااا یویست ااااککتسدیساااناسی ایااا ایساااان امیاریاااادای
ی استدن اایتسنامیبیدداننامی اد

ی

سازمان هم ار مه داریها استان آذربایجان غ بی

