
 

 ای گلستان:مشخصات شرکت آب منطقه مستندات برگزاری مناقصه

 411333977873کد اقتصادی: 

 10700135819لی: شناسه م

  4913933165کد پستی: 

گزارش شناخت/استعالم ارزیابی/مستندسازی پیش 

 کننده مالیتأمیناز فراخوان/تأمین اعتبار آگهی 

 مدیر عامل و رئیس محترم هیأت مدیره

 و احترام با سالم
نامه اجرایی استناد آیینبه وسازمان برنامه و بودجه کشور  10/2/1397 مورخ 54416براساس ابالغیه شماره که این معاونت در نظر دارد از آنجایی

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از  56انونی اصالح ماده نامه اجرایی ماده واحده ققانون برگزاری مناقصات و آیین (12)ماده  "ج"بند 

 موسسات ،ها)اعم از اشخاص حقوقی، بانک مالیتأمین کنندهمنظور شناسایی هب 20/6/1393مورخ  50913/ت69454مقررات مالی دولت به شماره 

ستور فرمایید مراتب از طریق آگهی دذیل اقدام نماید؛ لذا  دولشرح جژه بهبخشی از پرو تأمین مالیجهت ، (و ... هاشرکت و اعتباری، مالی

 فراخوان انجام پذیرد. 

 

 معاون طرح و توسعه سرپرست  قراردادها رح های توسعه منابع آبمدیر ط سیالب و سدرئیس گروه  مدیر طرح جانشین قراردادها

 داود گیلک سید تقی میردیلمی رمضانعلی الوند مهدی ضیایی محمدرضا حسینی نادعلی یخکشی
 

 

****************************************************************************************** 

 با سالم - رانیهای عمذیحساب محترم طرح
 25/2/1397مورخ  210/15590/97و ابالغیه شماره  سازمان برنامه و بودجه کشور 10/2/1397مورخ 54416شماره  با عنایت به دریافت مجوزاحتراماً 

 گردد.، مراتب جهت استحضار ایفاد می56استفاده از تسهیالت ماده ریزی راهبردی و تلفیقی وزارت نیرو جهت مدیر کل دفتر برنامه

 

 سید محسن حسینی

 هیأت مدیره عضوو  سرپرست                            
 

****************************************************************************************** 

 سرپرست قراردادها 
 هبرگزاری مناقصاقدام جهت درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و شروع فرآیند 

 مدیر روابط عمومی 
 اقدام جهت درج آگهی

 سید محسن حسینی    

 هیأت مدیره عضوو  سرپرست                            
 

 باشد)هزینه آکهی بر عهده نفر برنده )منتخب( می

 4913933165استان گلستان، شهرستان گرگان،  گزار: نشانی مناقصه ای گلستانشرکت آب منطقه: پذیر()سرمایه گزاردستگاه مناقصه

 آب از بند انحرافی محمدآباد به سد مخزنی کوثر انتقال  خطپروژه های اجرای تأمین مالی بخشی از هزینه موضوع مناقصه:

 ماه 12: زمان تامین مالیمدت  الیر 508.000.000.000: التیمبلغ اصل تسه

 1307003023شماره طرح:  توسعه آب محمدآبادنام طرح: 

 کوثرپروژه خط انتقال آب از بند انحرافی محمدآباد به سد مخزنی  اجرای موضوع قرارداد اجرایی: 

 ماه 18 مدت قرارداد: 14/10/1396 تاریخ قرارداد: /ص17607/305/96شماره قرارداد:

  شرکت مهندسی مشاور طوس آبنام مشاور:   شرکت توسعه خط لوله هاموننام پیمانکار: 

 آباداستان گلستان، حومه گرگان تا فاضلمحل اجرا: 

همراه تجهیزات همراه کلیه متعلقات، شیرآالت و ... و احداث خط انتقال آب بهم.م. چدن داکتیل به 1000ها به قطر لولهتهیه و تأمین : اجرایی شرح عملیات

 برداری و ...الکتریکال، ساختمان بهره

  سایر شرایط: 

 بازپرداخت اصل و سود تسهیالت توسط دولت جمهوری اسالمی )سازمان برنامه و بودجه کشور( تضمین خواهد شد.

 بایست اسنادی دال بر توانایی مالی تسهیالت تعهدشده که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه دهد.کننده مالی میتأمین

 باشد.ای گلستان( نسبت به رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میپذیر )شرکت آب منطقهسرمایه


