
 

  
 

 (4)شماره مزايده مرجع:  9055000066000004اجاره شماره  مزايدهتجديد  آگهي
 

طبقه روي زيرزمين(  3طبقه ) 4باب ساختمان يك دارد اجاره در نظر  وزارت آموزش و پرورش -ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

را ازطريق مزايده  3پالک  –كوچه شهيد آذرفر  -خيابان ايرانشهر شمالي  -خيابان كريمخان  –تهران واقع در  343/3333پالک ثبتي با 

و با شماره  (www.setadiran.ir)گیری از سامانه تدارکات الکترونیکي دولت  با بهره ،مزايدهتجديد با جزئیات مندرج در اسناد و  عمومي

 . واگذار نمايدصورت الکترونیکي  به  9055000066000004
 0/0/55مورخ  شنبه  روز 95تا ساعت  :مهلت دريافت اسناد مزايده          صبح 8ساعت  30/3/55مورخ  شنبه سهزمان انتشار در سايت: روز 

 8ساعت از روز(  7به مدت  -های پنجشنبه و جمعه جز روز به) 09/3/55مورخ  چهارشنبه زرولغايت  30/3/55مورخ شنبه  سه روز: از تاريخ بازديد
 93الي صبح 

 .تماس حاصل نمايند (قهرمانيآقاي   -رفاه اداره ) 88848838با شماره تلفن بايست  مي ديهماهنگي بازدجهت صرفاً متقاضيان  *

 صبح 5ساعت  6/0/55مورخ  شنبه سهروز  آخرين مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:

 99ساعت  6/0/55مورخشنبه  سه روز :رندهبزمان اعالم به                              بحص 90ساعت  6/0/55شنبه مورخ  سه روز  :زمان بازگشايي
 :است مياضمناً رعايت موارد ذيل الز

پرداخت باشد و کلیه مراحل فرآيند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده،  زاری مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ميگبر -9
 باشد.  مي پذير  از اين طريق امکان گران محترم بودن مزايده برندهو اطالع از وضعیت  ارسال پیشنهاد قیمت (،تضمین شرکت در مزايده )وديعه

شماره با  سپرده، مدارك و پیشنهاد قیمت های تتحويل اصل پاکهماهنگي  چنین کسب اطالعات بیشتر و هم بايست جهت متقاضیان مي جه:تو
 نمايند.  لمور حقوقي و قراردادها( تماس حاصا -کل امور اداری و پشتیباني داره)ا 350داخلي   88809960تلفن 

 .باشد يم انتخاب و يبررس مشاهده، قابل ده،يمزا سامانه يعموم اعالن برداجاره در  نحوه و طيشرا مشخصات، شاملمورد اجاره  اطالعات هیکل -3

 های ذيل تماس حاصل نمايند: نام و دريافت گواهي الکترونیکي )توکن( با شماره بايست جهت ثبت مزايده ميدر مندان به شرکت  هعالق -0

                               039-49504مرکز پشتیباني و راهبری سامانه: 
  موجود است.« گر نام/پروفايل مزايده ثبت»بخش  (www.setadiran.ir)نام ساير استانها، در سايت سامانه  اطالعات تماس دفاتر ثبت

 ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه



 

  
 

 (9)شماره مزايده مرجع:  9055000066000009اجاره شماره  مزايدهتجديد  آگهي
 

خيابان  –تهران واقع در باب ساختمان يك دارد اجاره در نظر  وزارت آموزش و پرورش -ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

با  ،مزايدهتجديد با جزئیات مندرج در اسناد و  را ازطريق مزايده عمومي 62پالك  -خيابان سپند  -نرسيده به پل كريمخان  –شهيدقرني 

ر واگذاصورت الکترونیکي  به  9055000066000009و با شماره   (www.setadiran.ir)گیری از سامانه تدارکات الکترونیکي دولت  بهره

 . نمايد
 0/0/55شنبه مورخ  روز  95صبح          مهلت دريافت اسناد مزايده: تا ساعت  8ساعت  30/3/55شنبه مورخ  زمان انتشار در سايت: روز سه

 8ساعت  روز( از 7به مدت  -جز روزهای پنجشنبه و جمعه  )به 09/3/55لغايت روز چهارشنبه مورخ  30/3/55شنبه مورخ  تاريخ بازديد: از روز سه
 93صبح الي 

 آقاي قهرماني( تماس حاصل نمايند.  -)اداره رفاه  88888828بايست با شماره تلفن  مي هماهنگي بازديد* متقاضيان صرفاً جهت 

 صبح 5ساعت  6/0/55شنبه مورخ  آخرين مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز سه
 93ساعت  6/0/55شنبه مورخ زمان اعالم به برنده: روز سه                        صبح      90:00ساعت  6/0/55شنبه مورخ  سه زمان بازگشايي: روز 

 :است مياضمناً رعايت موارد ذيل الز
پرداخت باشد و کلیه مراحل فرآيند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده،  زاری مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ميگبر -9

 باشد.  مي پذير  از اين طريق امکان گران محترم بودن مزايده برندهو اطالع از وضعیت  ارسال پیشنهاد قیمت (،مزايده )وديعهتضمین شرکت در 

شماره با  سپرده، مدارك و پیشنهاد قیمت های تتحويل اصل پاکهماهنگي  چنین کسب اطالعات بیشتر و هم بايست جهت متقاضیان مي توجه:
 نمايند.  لمور حقوقي و قراردادها( تماس حاصا -کل امور اداری و پشتیباني داره)ا 350داخلي   88809960تلفن 

 .باشد يم انتخاب و يبررس مشاهده، قابل ده،يمزا سامانه يعموم اعالن برداجاره در  نحوه و طيشرا مشخصات، شاملمورد اجاره  اطالعات هیکل -3

 های ذيل تماس حاصل نمايند: نام و دريافت گواهي الکترونیکي )توکن( با شماره بايست جهت ثبت ميمزايده در مندان به شرکت  هعالق -0

                               039-49504مرکز پشتیباني و راهبری سامانه: 
  موجود است.« گر نام/پروفايل مزايده ثبت»بخش  (www.setadiran.ir)نام ساير استانها، در سايت سامانه  اطالعات تماس دفاتر ثبت

 ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه



 

  
 

 (6)شماره مزايده مرجع:  9055000066000006اجاره شماره  مزايدهتجديد  آگهي
 

خيابان كريمخان  –تهران واقع در مغازه  بابيك دارد اجاره در نظر  وزارت آموزش و پرورش -ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

با  ،مزايدهتجديد با جزئیات مندرج در اسناد و  را ازطريق مزايده عمومي قصرالدشتي شهيد باقرينبش كوچه  -شمالي خيابان ايرانشهر  -

 . واگذار نمايدصورت الکترونیکي  به  9055000066000006 و با شماره (www.setadiran.ir)گیری از سامانه تدارکات الکترونیکي دولت  بهره
 0/0/55شنبه مورخ  روز  95صبح          مهلت دريافت اسناد مزايده: تا ساعت  8ساعت  30/3/55شنبه مورخ  زمان انتشار در سايت: روز سه

 8روز( از ساعت  7به مدت  -جز روزهای پنجشنبه و جمعه  )به 09/3/55لغايت روز چهارشنبه مورخ  30/3/55شنبه مورخ  تاريخ بازديد: از روز سه
 93صبح الي 

 آقاي قهرماني( تماس حاصل نمايند.  -)اداره رفاه  88888888بايست با شماره تلفن  مي هماهنگي بازديد* متقاضيان صرفاً جهت 

 صبح 5ساعت  6/0/55شنبه مورخ  آخرين مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز سه
 90ساعت  6/0/55شنبه مورخ زمان اعالم به برنده: روز سه                          99ساعت  6/0/55شنبه مورخ  سه زمان بازگشايي: روز 

 :است مياضمناً رعايت موارد ذيل الز
پرداخت باشد و کلیه مراحل فرآيند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده،  زاری مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ميگبر -9

 باشد.  مي پذير  از اين طريق امکان گران محترم بودن مزايده برندهو اطالع از وضعیت  ارسال پیشنهاد قیمت (،شرکت در مزايده )وديعهتضمین 

شماره با  سپرده، مدارك و پیشنهاد قیمت های تتحويل اصل پاکهماهنگي  چنین کسب اطالعات بیشتر و هم بايست جهت متقاضیان مي توجه:
 نمايند.  لمور حقوقي و قراردادها( تماس حاصا -کل امور اداری و پشتیباني داره)ا 350داخلي   88809960تلفن 

 .باشد يم انتخاب و يبررس مشاهده، قابل ده،يمزا سامانه يعموم اعالن برداجاره در  نحوه و طيشرا مشخصات، شاملمورد اجاره  اطالعات هیکل -3

 های ذيل تماس حاصل نمايند: نام و دريافت گواهي الکترونیکي )توکن( با شماره بايست جهت ثبت ميمزايده در مندان به شرکت  هعالق -0

                               039-49504مرکز پشتیباني و راهبری سامانه: 
  موجود است.« گر نام/پروفايل مزايده ثبت»بخش  (www.setadiran.ir)نام ساير استانها، در سايت سامانه  اطالعات تماس دفاتر ثبت

 ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه


