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آگهی استعالم تجدید ارزیابی کیفی مناقصه شماره  (۱۴۰۰/۵۰۴۰) شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد  به استناد ماده ۱۹ آئین نامه 
معامالت شرکتهای سهامی آب و فاضالب شهری و استانی پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط با اطالعات عمومی مشروحه ذیل  واگذار نماید  :

نشانی و محل  فروش اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد:
اهواز- فلكه اول کیانپارس شرکت آّ ب و فاضالب استان خوزستان - مدیریت امور قراردادها تلفن ۰۶۱-۳۳۳۶۶۱۹۱

آخرین مهلت تحویل پاکت های  مناقصه  تا ساعت  ۰۰ :۱۰  همان روز گشایش پاکت ها   می باشد .
محل تحویل پاکتهای مناقصه : اهواز- کیانپارس فلكه اول شرکت آب و فاضالب خوزستان طبقه پنجم دفنر مدیریت حراست و امور محرمانه . 

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکت ها  بال مانع است . 

جهت خرید اسناد مناقصه فیش  واریزی به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ریال به سیبا ۰۱۰۵۰۶۴۲۰۲۰۰۳ ( غیر قابل استرداد) اهواز - بانك ملی  فلكه اول کیانپارس بنام شرکت آب و فاضالب  

خوزستان کد شعبه  ۶۵۰۷ واریز نمایند.
هزینه دو نوبت درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

به پیشنهاد های فاقد امضاء مشروط و مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد  

داشتن گواهینامه تعیین صالحیت اداره کار و رفاه اجتماعی که در راستای اجرای مصوبه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ مورخ ۸۱/۰۹/۰۵ صادر گردیده باشد. 

داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی  اداره کار و رفاه اجتماعی که در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۳۵۹۴۳/ت ۵۵۸۸۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ صادر گردیده باشد. 

                                                                                                                               روابط عمومی و آموزش همگانی 
                                                                                       شرکت آب و فاضالب استان خوزستان 

تاریخ و ساعت گشایش پاکات
مهلت فروش 
اسناد مناقصه

برآورد تقریبی   
(ریال)

محل فروش 
اسناد

عنوان مناقصه
شماره 
مناقصه

۱۴۰۰/۱۲/۱۷
ساعت  ۱۱:۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۲۷
لغایت

۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱۹۲/۹۲۶/۴۰۹/۷۸۰

مدیریت امور 
قراردادها 

خدمات امور 
اداری،نگهبانی،انبارداری،مالی،مشترکین،بهره 
برداری،تاسیسات آب شرب آب وفاضالب آبفا 

ابادان

۱۴۰۰/۵۰۴۰


