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 راهنمای استفاده از سیستم مناقصات و مزایده ها

 www.agrw.irمراجعه به سایت شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به آدرس  -1

 ورود به سیستم مناقصات و مزایده ها -2

 

 ورود به سیستم مناقصات و مزایده ها -1شکل 

 و کلیک بر روی مناقصه یا مزایده مورد نظر شده مشاهده مناقصات و مزایده های ثبت -3

 

http://www.agrw.ir/
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 مشاهده مناقصات و مزایده های ثبت شده -2شکل 

 

 3دریافت اسناد آگهی مورد نظر از طریق لینک اشاره شده در شکل  -4

 

 اقدام برای دریافت اسناد آگهی -3شکل 

همراه، شماره فاکس، تکمیل فرم شرکت در مناقصه. وارد نمودن فیلدهای ایمیل، نام شرکت، تلفن  -5

شناسه ملی مناقصه )مزایده( گر و آدرس پستی، اجباری است و در صورت عدم تکمیل این اطالعات، با 

 پیام خطا مواجه خواهیم شد.
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 تکمیل فرم شرکت در مناقصه -4شکل 

ایمیل نمایش داده می شود که البته این رسید به و کد پیگیری  ، رسید شرکت در مناقصه بعد از تکمیل -6

شرکت کننده در مناقصه نیز ارسال می گردد و سپس جهت پرداخت صورتحساب به درگاه بانک ملی 

 متصل گردیده و اطالعات در خواستی را تکمیل می نماییم.

 

 و ارسال کد پیگیری رسید شرکت در مناقصه -5شکل 
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 تکمیل اطالعات درخواستی توسط درگاه بانک ملی و پرداخت مبلغ مورد نظر. -7

 

 صفحه درگاه بانک ملی -6شکل 

، نمایش داده می 7بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر، رسید پرداخت به صورت نشان داده شده در شکل  -8

 شود.

 

 ارسال رسید تکمیل خرید توسط بانک -7شکل 
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 بعد از تکمیل خرید، رسید پرداخت صورتحساب نمایش داده شده و وارد مرحله بعد می شویم. -9

 

 رسید پرداخت صورتحساب نمایش -8شکل 

 در این لحظه لینک دانلود اسناد مورد نظر، فعال گردیده و می توان اسناد را دانلود نمود. -11

 

 دریافت اسناد آگهی -9شکل 
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 پیگیری اسناد مناقصه و مزایده

در صورت بروز هرگونه مشکل در پرداخت یا دانلود اسناد مناقصه، می توان به صفحه پیگیری مناقصات و 

، مراجعه نمود و سپس کد پیگیری که بعد از شرکت در 11داده شده در شکل ایده ها، به صورت نشان مز

و  11)مطابق شکلهای  بود را وارد نموده و از نتیجه مراحل آگاه خواهیم شدرسال شده ا (،5شکل )مناقصه 

12). 

 

 ورود به صفحه پیگیری مناقصات و مزایده ها -11شکل 

 

 نمودن کد پیگیریوارد  -11شکل 
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 در مناقصه نمایش اطالعات شرکت کننده -12شکل 

 


