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گردشگری
چهارشنبه  1مهر 1394

از آنجــا که در ســفرهای هوایی ،ســاعات زیادی را بایــد در فرودگاه و
هواپیما صرف کنید ،به همراه داشــتن مقداری اســنک ضروری است .گاهی
می توانید اســنک های مورد عالقه خود را از فــرودگاه یا حتی هواپیما تهیه
کنید اما ممکن اســت خوش شــانس نباشــید یا حتی مجبور شــوید هزینه
زیادی برایشــان بپردازید .بنابراین بهتر اســت از اسنک هایی که در هواپیما
به شــما می دهند ،چشــم پوشــی کنید و مواد غذایی مورد عالقه خود را با
خود به همراه داشــته باشــید .در اینجا اسنک هایی مناســب برای پرواز را
به شما معرفی می کنیم.
.1میوه های خشک شده
میوه های خشک اسنک های سالمی هستند که می توانید به آسانی آنها
را تهیه کنید .چند نوع میوه مختلف را با توجه به ذائقه خود انتخاب کنید و با
خود به هواپیما ببرید.
.2سبزیجات
حتما یادتان هست که در کودکی مادرتان شما را مدام به خوردن سبزیجات
مجبور می کرد .شــما می توانید ســبزیجات مختلف یا حبوبات را به صورت
خشک شده ،سرخ شده یا بخارپز تهیه کنید .کلم ،بروکلی ،نخود ،دانه کتان...
این ها تنها چند نمونه از گزینه های شــما اســت .به شــما قول می دهیم با
خوردن این مواد در هواپیما احساس بهتری خواهید کرد.
.3پنیر و کراکر
اگر بخواهید این دو ماده غذایی را در هواپیما سفارش دهید ،هزینه زیادی
بابت آنها باید بپردازید پس بهتر اســت آنها را قبــل از ورود به هواپیما تهیه
کنید .ســعی کنید تکه های پنیر نازک و کوچک باشــد تا خوردن آن نیز در
هواپیما آســان تر باشــد .کراکرها را هم می توانید در کیسه ای در بسته نگه
داریــد .با توجه به این که پنیر در دمای اتاق ذوب نمی شــود ،نگران خنک
نگهداشتن آن نیز نباشید.
.4صبحانه
پارک طبیعی حیات وحش “چشــمه خســرو”
نیشــابور در فاصلــه  40کیلومتــری شــرق این
شهرســتان و در مجاورت روستای چشمه خسرو
در حاشیه جاده نیشابور به مشهد قرار گرفته ،اولین
پارک خصوصی خاورمیانه و کشــور که متاسفانه
مورد بیمهری مســئوالن واقع شده است .پارک
حیات وحش “چشــمه خســرو “ در فاصله حدود
 40کیلومتری شرق نیشابور ،زیستگاه آرامی برای
چندین و چند گونه حیوانات مختلف شــده است؛
آرامشی که مدیون کار و تالش شبانهروزی مردی
است که روزی شکارچی بزرگی بوده ،ولی پس از
اتفاقاتی دســت از شکار میکشد و حامی سفت و
سخت حیوانات میشود.
این پارک دارای ســه موزه و زیستگاه طبیعی
حیوانات و همچنین رســتوران و ســوئیت برای
گردشگران و محققان داخلی و خارجی است .
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اسنک های مناسب برای پرواز

اگر پرواز شــما نیمه های شــب یا صبح زود اســت ،باید به فکر صبحانه
خود نیز باشــید .گزینه هــای زیادی بــرای صبحانه داخــل هواپیما وجود

مالــک و مدیــر اولیــن پارک حیــات وحش
خصوصــی خاورمیانه بیان کــرد :در حال حاضر،
 35گونه و در واقع بالــغ بر  100جاندار در پارک
حیات وحش نگهداری میشــوند و موزه مارها نیز
امسال پیشــرفت زیادی داشته است .سال گذشته
که تعدادی “مــرال” از “ابهر زنجان” وارد کردیم
امســال به زاد و ولد رسیدند؛ همچنین کل بزهای
ما دوقلو دارند و خوشــبختانه زندگی در این پارک
جریان دارد.
حســین حصاری عنوان کرد :همه هزینهها بر
دوش خودمان هست و این برای ما بسیار سنگین
اســت .ما احتیاج به حمایتهای مردم و مسئوالن
داریم؛ این پارک حیات وحش دارای  15ســوئیت
برای گردشگران خارجی ،محققان و پژوهشگران
و گردشــگران ایرانی است و رستوران را نیز آماده
کردهایم.

دارد .گرانــوال همیشــه یکی از بهترین گزینه ها اســت .همچنین می توانید
یک تکه شکالت با خود به همراه داشته باشید .از آنجا که صبحانه مهمترین

اولین پارک حیات وحش
خصوصی خاورمیانه را بشناسید
وی افزود :پارک حیات وحش “چشمه خسرو”
دارای سه موزه ســنگها (فسیلشناسی) و مارها
و موزه تاکســیدرمی اســت که اگــر حیوانات در
پارک حیــات وحش از بین رفتند ،بتــوان آنها را
تاکســیدرمی کرد که موزه حیوانات تاکســیدرمی
شــده و بخــش فسیلشناســی ،از لحــاظ بعد
علمی و آموزشــی برای دانشآمــوزان و محققان
بسیار موثر است.
حصــاری گفــت :ایــن کار عشــق و زندگی

من اســت ،اما کار بسیار ســنگینی است و انتظار
داریم مســئوالن حمایت بیشتری بکنند و حداقل
به قولها و وعدههای خــود عمل کنند تا بتوانیم
گامهای بلندتری برداریم .متاســفانه مســئوالن
وعدههای زیادی دادهاند ولی بســیاری از وعدهها
عملی نشــده .ما چنین پارک حیات وحشی را در
کشــور نداریم .در باغ وحش ،حیوانات را در قفس
زندانی میکنند ولی اینجا حیوانات آزادند حتی در
آینده ماشــینهایی را میتوانیم داشته باشیم که

ثبتی و دادگستری

آگهی ابالغ مفاد نظریه کارشناسی
بدینوسیله به فرهاد باغچهبند فرزند محمدرحیم که در حال حاضر مجهول المکان اعالم گردیده است ابالغ میگردد که در پرونده کالسه 940478
دادخواست فاطمه زنهاری به طرفیت شما به خواسته مطالبه نفقه کارشناس منتخب نظریه خویش را اعالم داشته است .لذا ظرف مدت یک هفته
پس از ابالغ جهت رؤیت نظریه کارشــناس و اعالم هر مطلبی نفی ًا یا اثبات ًا به دفتر شعبه واقع در شیراز خیابان مالصدرا مراجعه نمایید .در غیر این
صورت دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
/14924م الف
دفتر شعبه  27دادگاه خانواده شیراز

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی شــماره  5406مورخ  93/12/7منــدرج در روزنامه عصر
مردم بدینوسیله مفاد دادنامه شماره  94-57مورخ  94/5/18صادره
از دادگاه انقالب اســامی ویژه اصل  49اســتان فارس مبنی بر رد
دادخواست تجدیدنظرخواهی نمایندگی ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) فارس نسبت به دادنامه شماره  93-166مورخ 93/11/25
صادره از این دادگاه به نادر افشــار فرزند احمد فع ً
ال مجهولالمکان
ابالغ میگردد رأی صادره پس از ابالغ ظرف مدت بیست روز قابل
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
 -91-135الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری

Sep 23، 2015

سال بیستم

شماره 5577

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب دادنامه شــماره  93/31مورخ  94/1/29صادره از شعبه سوم
شــورای حل اختالف کوار که طبق دادنامه شماره  93/31شعبه دادگاه
عمومی کوار قطعیت یافته اســت ســارا صراطی فرزند محمدعلی به
حضور در احد از دفاتر اسناد رســمی و تنظیم و انتقال سند رسمی یک
فقــره خط تلفن دائمی بــه شــماره  09173132972در حق محکوم له
محمدعلی قلیانی اکبرآبادی فرزند اسماعیل به نشانی کوار کوچه شهید
مرادی محکوم گردیده اســت .بدینوســیله به نامبرده ابالغ میشود
ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام
نماید .در غیــر این صورت در جهت اجرای حکــم مزبور وفق مقررات
اقدام خواهد شد.
/14929م الف
شعبه سوم شورای حل اختالف کوار

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه شماره ()58/94/13
اداره کل راه آهــن فارس در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج مــاده  12قانون برگزاری مناقصات به روش ارزیابی کیفی از
پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
 -1شرح مختصر موضوع مناقصه :تأمین خدمات کارشناسی اداره کل راه آهن فارس به تعداد  6نفر.
 -2مدت و محل انجام کار :از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسی و محل انجام کار اداره کل راه آهن فارس می باشد.
 -1-2داشــتن گواهی صالحیت از ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سال  94و گواهی صالحیت ایمنی و مرتبط بودن موضوع
فعالیت شرکت (مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه فوق الزامی است .
 -3مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی :حداکثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ  94/7/11با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی  :شیراز
 جاده شیراز ،سپیدان  -بین مجتمع خلیج فارس و پلیس راه  -ایستگاه راه آهن  -اداره کل راه آهن فارس  -امور قراردادها . -4مهلت و محل تحویل اســناد و پاکات ارزیابی کیفی :حداکثر تا ســاعت  14روز شنبه مورخ  94/7/25به نشانی دبیرخانه امور اداری اداره کل راه
آهن فارس.
 -5زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی  :ساعت  10روز یکشنبه مورخه 94/7/26
 -6هزینه خرید اسناد :مبلع  200000ريال به حساب سیبا به شماره  2176403009001نزد بانک ملی شعبه راه آهن به نام تمرکز وجوه درآمد اداره کل
راه آهن فارس .
 -7دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی  HTTP://IETS.MPORG.IRبه صورت رایگان می باشد.
 -8هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -9برآورد اجرای کار جهت یکســال یک میلیارد و هفتصد و ســی و هفت میلیون و هشتاد و شش هزار و هفتصد و شصت ( )1737086760ریال و
میزان تضمین شرکت در مناقصه هشتاد و شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ( )86850000ریال میباشد.
 -10در پایان از شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ارائه قیمت دعوت به عمل می آید .
اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس
/15787م الف

آگهی مناقصه (شماره )94-58

 - 1نام مناقصه گزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 322319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :خرید تابلو  200آمپر کامپوزیت فشار ضعیف از تولیدکنندگان دارای گواهی صالحیت شرکت توانیر
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/7/1لغایت  94/7/7به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین
شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :دسترســی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکان پذیر میباشد.
 - 6زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/7/20
 - 7محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 8زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10روز شــنبه مورخ  94/7/20با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 9ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 10تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  240000000ریــال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصه گزار یا
مطالبات بلوکه شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد
ضمن ًا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمی باشد.
 - 11شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 - 12مناقصه در  2جلسه برگزار می گردد.
 - 13پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - 14سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/15926م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

وعده غذایی است ،آن را نادیده نگیرید.
.5شیرینی
با خوردن کمی شــیرینی ،پرواز کســل کننده شما هیجان انگیز می شود.
شــما می توانید بیســکوییت ،کوکی ،آب نبات یا انواع دیگر شــیرینی جات
را بــا خود به داخل هواپیما ببرید .من جای شــما بودم یک کیســه زیپ دار
بر می داشتم و شیرینی های مورد عالقه ام را در آن جای می دادم تا زمانی
که در هواپیما به ماده ای شیرین احتیاج داشتم ،آنها را بخورم.
.6اسنک های تازه
شــما می توانید حتی میوه های تازه را با خــود به هواپیما ببرید .اگر می
خواهید کمی بیشــتر به خود رسیدگی کنید ،مقداری کره بادام زمینی بردارید
و آن را روی میوه های تازه بمالید تا مقوی و خوشــمزه تر شوند .برای راحتی
کار می توانید از قبل میوه های خود را خرد کنید .ســیب و موز بهترین گزینه
ها هســتند اما می توانید هر نوع میوه دیگری را که دوست داشتید با خود به
همراه داشته باشید.
.7آجیل
اگر آجیل برای کوهنوردان خوب اســت ،حتما برای ســفرهای هوایی نیز
مناسب است .سعی کنید آجیل مخلوط به همراه داشته باشید.
.8شکالت
هیچ فردی شــکالت را رد نمی کند ،به خصوص در ارتفاع  9کیلومتری در
آسمان .اگر در آن ارتفاع فشــارتان کاهش یافت یا حالت تهوع داشتید ،یک
گاز از شکالت بزنید تا حالتان بهبود یابد .عالوه بر آن شکالت گرسنگی شما
را نیز از بین می برد.
.9پاپکورن
پاپکورن نیز اســنک مناسب دیگری برای سفر با هواپیما است .بهتر است
به جای چیپس ،پاپکورن با خود به همراه داشته باشید.

بازدیدکنندگان در قفس ایمن بتوانند حیوانات آزاد
را تماشــا کنند که خوشــبختانه زمینه این کار در
پارک “چشمه خسرو” فراهم است.
وی افــزود  :بایــد به فرزندانمــان مهربانی با
حیوانــات را آمــوزش دهیم و اینکــه چگونه از
طبیعــت درس بگیرند؛ از مــردم دعوت میکنیم
به این پــارک آمده و حیوانات رها در زیســتگاه
را از نزدیــک ببیننــد و از موزههایــی که زحمت
زیــادی برای آن کشــیده شــده اســت ،بازدید
کنند.
مدیر پارک حیات وحش “چشمه خسرو” اظهار
کرد :از شهروندان نیز میخواهیم با یک جداسازی
ســاده ،مانده غذا از جمله اســتخوان ،نان خشک
و بهطور کلی مانده غذای خــود را دور نریخته و
با زبالههــا مخلوط نکنند و آن را بــه ما در موزه
“شاه عباســی” تحویل بدهند یا با یک تلفن ما را

مطلع کنند تــا از آنها تحویل گرفته و به حیوانات
بدهیم؛ این کار بسیار به ما کمک میکند و ما نیز
به عنوان تقدیر بلیط رایگان به خانوادهها میدهیم
تا از پــارک حیات وحش بازدیــد کنند .حصاری
ادامه داد :پارک حیات وحش “چشــمه خســرو”
مکان امنی برای خانوادههاســت تا آنها بتوانند با
هزینه بســیار کم از نزدیک بــا زندگی و در واقع
حیات وحش آشنا شــوند و یک تفریح سالم را در
چارچوب احترام به طبیعت تجربه کنند.
ایــن پارک چند ســال پیش بــه بهرهبرداری
رســید و گونههــای حیوانــات و تعــداد آنهــا
رو به رشد است ،اما برای انجام چنین کارهایی که
توســط بخش خصوصی اداره میشود و همچنین
برای انگیزهبخشی به این بخش ،حمایت مسئوالن
شرط مهمی است تا باز هم شاهد ایدهها و اتفاقات
بهتری باشیم.

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به علی تاجی فرزند احمد به موجب دادنامه شماره  138در پرونده کالســه 93/106ح بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت
وجه یک فقره چک و خســارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل در حق خواهان علیاکبر شفیعی محکوم گردیده است ابالغ
میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در سروستان
مجتمع شوراهای حل اختالف تسلیم نماید .در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/17م الف
شورای حل اختالف شعبه سوم سروستان
آگهی ابالغ دادنامه

کالسه پرونده/94/265 :ح/ش دوم /کوار
شماره دادنامه94/192 :
تاریخ رسیدگی94/3/4 :
مرجع رسیدگی :جمشید کشکولی قاضی شورای حل اختالف حوزه قضایی کوار
خواهان :علی ضرغامی اکبرآبادی فرزند حیدری به نشانی کوار خیابان فدک چهارراه سوم سمت راست درب دوم با وکالت سید کمال هاشمی
خواندگان -1 :کرم خداآذری فرزند جواد  -2موسی عباسی هر دو مجهول المکان
خواسته :الزام خواندگان به انتقال رسمی یک دستگاه خودرو سواری هیوندا سانتافا مدل  2008به شماره انتظامی 397ط 19ایران63
گردشــکار :به تاریخ  94/3/4در وقت فوقالعاده شــعبه دوم شــورای حل اختالف حوزه قضایی کوار با حضور قاضی شورا تشکیل و پرونده کالسه
/94/265ح /ش دوم /کوار از دفتر شورا واصل و تحت نظر قرار گرفت .با بررسی محتویات ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور
رأی میگردد.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواســت علی ضرغامی اکبرآبادی با وکالت سید کمال هاشمی به طرفیت آقایان  -1کرم خداآذری فرزند جواد  -2موسی عباسی
فرزند حاجی به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک دستگاه خودرو سواری هیوندا سانتافا مدل  2008به شماره انتظامی 397ط 19ایران،63
با عنایت به استعالم صورت پذیرفته از پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کوار که حا کی ازمالکیت رسمی خوانده ردیف دوم میباشد و قرارداد
ارائه شــده به تاریخ  1388/12/2نیز داللت بر انتقال خودرو مزبور توســط خوانده ردیف اول به وی دارد و نظر به اینکه مالک رسمی نیز طی یک
برگ وکالتنامه ضم پرونده حق انتقال خودرو یاد شــده را به هر شخص ،به خوانده ردیف اول تفویض نموده است و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ
قانونی وقت رسیدگی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی در مقابل خواسته خواهان به عمل نیامده ،نتیجت ًا دعوی خواهان را نسبت به خوانده
ردیف دوم (آقای کرم خداآذری) وارد دانســته و مســتند به مواد  225 ،220قانون مدنی و ما ده  29قانون تخلفات رانندگی حکم به الزام خوانده
مزبور به انتقال ســند مالکیت خودرو صدراالشاره به نام خواهان صادر و اعالم میگردد .در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت آقای موسی
عباســی با توجه به اینکه امکان انتقال سند توسط خوانده مزبور وجود ندارد مســتند به بند  4ماده  84قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی
خواهان صادر و اعالم میگردد .حکم صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و ســپس ظرف
مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگستری شهرستان کوار میباشد .قرار صادره نیز مستند به ماده  31همان قانون ظرف
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کوار میباشد.
/14930م الف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کوار
جمشید کشکولی

آگهی مناقصه (شماره )94-54

 - 1نام مناقصه گزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه اشکنان از توابع شهرستان المرد به صورت کلید در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/7/1لغایت  94/7/7به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکان پذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 94/7/22
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  11:15روز چهارشــنبه مورخ  94/7/22با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  10000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه
شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمن ًا تضمین کمتر از
مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمی باشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار می گردد.
 - 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - 15سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/15931م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

در مصرف آب صرفه جویی کنید

