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 بسمه تعالی

 

 چکیدهای از مناقصات روز دو شنبه مورخ 21 تیر ماه 1400 برابر با 12- ژوئیه - 2021

 تاریخ انقضا شماره نوع مناقصه شرح مناقصه مناقصه گذار   شهر

المؤسسة العامة  حلب
ي 

الستصالح االراض 
 بحلب

 ازی جعبه تغذیه وتامین و نصب و راه اند

 کنترل پانل با متعلقات آن  

 میگ 7.5 –ک.و 11مجموعه پمپاژ آب یژه و

 اخلید

 دوم نوبت

7۳۹۳2 27/7/2021 

المؤسسة العامة لمياه  حمص
ب والرصف  الشر

ي محافظة 
الصحي ف 

 حمص

 4/8/2021 ۳۰/2۰21 اخلید (HD-PE100باال ) یبا چگال لنیات یپل های لولهتامین 

 ؤسسة العامة لنقلالم دمشق
 وتوزي    ع الكهرباء

 پروژه بازسازی ایستگاه ترانسفورماتور برق

 ک.و.ا /230/66/20/

 هزار دالر 62 به هزینه تقریبی

 داخلی

 نوبت دوم

7۳881 2/8/2021 

يئة العامة لها دمشق

 طفالاالا ستشفىلم
 اخلید احیا  و بخش بیهوشی ویژهپزشکی مواد مصرفی ابزار و تامین 

 نوبت اول

7۳۹2۳ 15/8/2021 

يئة العامة لها دمشق

 طفالاالا ستشفىلم
 داخلی کلیهی بیماربخش  ویژهپزشکی مواد مصرفی ابزار و تامین 

 نوبت دوم

7۳۹1۶ 15/8/2021 

يئة العامة لها دمشق

 طفالاالا ستشفىلم
 داخلی ویژه بخش نوزادانپزشکی مواد مصرفی ابزار و تامین 

 نوبت دوم

7۳۹18 8/8/2021 
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 راه های ارتباطی با دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه

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

دينة الصناعية لما ریف دمشق
بعدرا 

 فشار متوسط ومینیبرق آلوم یکابل ها تهیه 

 میلی متر مربع 185*1

 2/8/2021 7۳872 داخلی

كة العامة  طرطوس الشر
 للمشاري    ع

 امالئية

 تولید شرفته و اتوماسیونی(پی) انجام پروژه احداث کارخانه

 تصفیه آب سیستم + خمیر مایه ویژه نانوایی 

  تن/ 50/ در روز فیت تولیدبا ظر

 یداخل

 دوم نوبت

14211۰ 1/8/2021 

 الشركة العامة للبناء حمص

فرع  ميروالتع

 الوسطى نطقةملا

  و چدن(فلزی ) پلی ایتلین، از جنس لوله های  نصبو  تامین

 با اتصاالت آن

 

 یداخل

 دوم نوبت

7۳878 28/7/2021 
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 ثبت اطالعات تجار و بازرگانان با دفتراقتصادی ایران در حلب سوریه درگاه   آدرس
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