
شماره پرونده :شماره پرونده :

کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت و تامین کنندگان شهرداری تهران

ساعت چاپ :تاریخ چاپ : 1396/11/0216:02

نام :

تاریخ ثبت :

آدرس :

آدرس الکترونیکی :

نوع :

شماره ثبت :

شماره فاکس :

تاریخ انقضاء کارت :

هندسه پارس کاوش

1390/04/04

تهران - میدان انقالب - خیابان دوازده فروردین - کوچه ماستری فراهانی- پالک 37 واحد 5

407002

100253341400/10/11شماره پرونده :

سهامی خاص

02166963849 شماره تلفن :

411388856696کد اقتصادی :10320582040شناسه ملی :

تهرانمحل ثبت :

02166963801

هر گونه تغییر در اطالعات ثبتی شرکت (تغییر اعضای هیئت مدیره، صاحبان امضا و سهامداران و آدرس شرکت و نوع شرکت )  واطالعات

گواهینامه صالحیت شرکت باید ظرف مدت حداکثر یک ماه در سامانه تامین کنندگان و ارائه کنندگان خدمت درج گردد

ی
ضا

ام
و 

ر 
مه

ل 
ح

م

ت
رک

ش
ی 

ضا
ام

ن 
با

ح
صا

نام و نام خانوادگی :

سمت :

تاریخ و امضاء :

صحت اطالعات فوق مورد تایید است

نام و نام خانوادگی :

سمت :

تاریخ و امضاء :

مطابقت فرم با سایت مورد تایید است
محل امضای

کارشناس های

مسئول

امور قراردادها

منطقه/سازمان

11 از

مجاز به شرکت در مناقصات گروه های ذیل می باشد :

توضیحات ظرفیت مجاز - ریال
حداکثر تعداد

قرارداد مجاز
پایه/رتبه تاریخ انقضاء تاریخ رتبه بندی رسته حوزه

7,600,000,000 5 2 1400/10/11 1396/10/17 مشاور-تخصصهای مشترک-ژئوتکنیک معاونت فنی و عمرانی

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آورشرکت از قبیل چک ، سفته ، برات، قرارداد ها  و عقود اسالمی  با  دو امضا از سه عضو هیئت مدیره  با همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

اطالعات مدیر عامل و دارندگان حق امضاء :  

عکس پرسنلی تلفن همراه حق امضاء سمت کد ملی نام خانوادگی نام

09122301594 دارد رئیس هیت مدیره 0059551194 حسینی نژاد سیدمهدی

09153227321 دارد عضو هیئت مدیره 0920446345 عسکریان سعید

09122165143 دارد
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت

مدیره
5769421381 رمضان نژادالیردی سیدرمضان

دارندگان حق امضاء تعهد آور :  

Ramezan40@yahoo.com




