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پنجشنبه  30اردیبهشت 1395

پیشنهادات بخش خصوصی برای رونق صادرات سنگ
دومین نشست بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات پایدار سنگ در خانه
صنعت ،معدن و تجارت با حضور فعاالن صنعت سنگ و مسووالن ...
فرماندار اصفهان:

رشد در شهرهای جدید
متوازن نیست
فرمانـدار اصفهـان گفت :رشـد و توسـعه در شـهرهای
جدیـد کشـور متـوازن نیسـت و زیـر سـاختهای
الزم عقبتـر از جمعیـت اسـت و بایـد در ایـن زمینـه
چـارهای اندیشـیده شـود .بـه گـزارش خبرنـگار مهـر،
فضـلاهلل کفیـل ظهـر چهارشـنبه در همایش یـک روزه
هماندیشـی ،هـم افزایـی و چالشهای شـهرهای جدید
کشـور بـا تاکیـد بـر اینکـه شـهرهای جدیـد بـا تنـوع
فرهنگهـا بـه عنـوان ایـران کوچـک نـام میگیرنـد
اظهـار داشـت :رشـد و توسـعه در این شـهرها متوازن
نیسـت و زیـر سـاختهای الزم عقبتـر از جمعیـت
اسـت و بایـد در ایـن زمینـه چـارهای اندیشـیده شـود.
وی از شـهر جدیـد بهارسـتان به عنوان شـهری که هم
افزایـی در آن در حـال شـکل گرفتـن اسـت نـام برد و
گفـت :بـه نوعـی می تـوان بیان کـرد در بهارسـتان هم
افزایـی در حـال شـکل گرفتن اسـت و خوشـبختانه در
انجـام کارهـا در ایـن شـهر مشـکل دو مدیریتـی دیده
نمی شـود.
دبیرخانـه دائمـی شـهرهای جدیـد در بهارسـتان
راهانـدازی میشـود
مهـدی فاتحـی ،شـهردار بهارسـتان نیز در این جلسـه
از شـهرهای جدید بـه عنـوان مولود جمهوری اسلامی
نـام بـرد و اظهار داشـت :این شـهرها باید بـه گونه ای
توسـعه و پیشـرفت داشـته باشـند کـه مایـه فخـر
جمهـوری اسلامی باشـد و برای تحقـق این مهـم نیاز
بـه همـت بیشـتر اسـت.
وی ادامـه داد :در مطالعـه وضعیـت شـهرهای جدیـد در
کنـار شـهرهای توسـعه یافتـه دنیا ایـن واقعیـت کامال
مشـهود اسـت کـه نـه تنهـا دیگـر افزایـش جمعیتـی
در شـهرهای بـزرگ دیـده نشـده بلکه سـر ریـز آنها را
مـی تـوان در شـهرهای جدید دید امـا متاسـفانه ایجاد
شـهرهای جدیـد در کنار کالن شـهر اصفهـان و تهران
نـه تنهـا از آمـار جمعیـت ایـن شـهر هـا نکاسـته بلکه
حتـی جمعیـت آنهـا نیـز افزایـش داشـته اسـت لـذا
از همیـن رو بایـد بیشـتر تلاش کـرد و شـرکت مـادر
تخصصـی نیـز بایـد در رفع مشـکالت شـهرهای جدید
بیشـتر بکوشد.
شـهردار بهارسـتان از ایجـاد دبیرخانـه دائمـی شـهر
هـای جدید در شـهر جدید بهارسـتان خبـر داد و افزود:
امیدواریـم بـا ایجـاد ایـن دبیرخانه و تشـکیل جلسـات
متعـدد بتوانیـم در رفـع مشـکالت شـهرهای جدیـد
قـدم هـای بلندتـری برداشـت البتـه وزارت کشـور و
راه و شهرسـازی نیـز بایـد حمایـت کننـد تا مشـکالت
شهر های جدید هر روز کمتر شود.
وی در ادامـه به معرفی شـهر جدید بهارسـتان پرداخت
و گفـت :ایـن شـهر در حال حاضـر دارای صد هـزار نفر
جمعیـت جمعیـت اسـت و قابلیـت پذیـرش جمعیـت
 ۵۰۰هـزار نفری را نیـز دارد .بهارسـتان دارای پاکترین
هـوا اسـت و در اینجـا  ۲۳۰هکتـار منطقـه تفریحـی
داریـم و بـا  ۳۵۰هکتـار اراضـی پـارک در جنـوب ایـن
شـهر ایـن آمادگی وجـود دارد کـه این منطقـه تفریحی
بتوانـد جایگزیـن منطقـه گردشـگری صفه شـود.
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وجود  11بیمار مبتال به تاالسمی در شهرضا
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت :تعداد بیماران مبتال به تاالسمی شناخته شده
در شهرستان 11 ،نفر هستند ...

شهردار اصفهان در آئین افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری:

ع دستی،گنج پنهان گردشگری اصفهان است
صنای 
شــهردار اصفهــان صنایــع دســتی را گنــج پنهــان
گردشــگری ایــران و اصفهــان عنــوان کــرد و
بــا اشــاره بــه ضعــف توجــه در حــوزه معرفــی
صنایــع دســتی بــرای جــذب گردشــگران گفــت:
بایــد توجــه داشــت کــه صنایــع دســتی اصفهــان
مظلــوم واقــع شــده و ایــن در حالــی اســت کــه در
هفتههــای فرهنگــی ایــن صنایــع بــه نمایــش در
میآینــد امــا اتفاقــی نیفتــاده و ایــن امــر نیازمنــد
آسیبشناســی اســت.
دکتــر مهــدی جمالینــژاد در آئیــن افتتاحیــه
هشــتمین نمایشــگاه بینالمللــی گردشــگری
در اصفهــان بــا بیــان اینکــه بســترهای توســعه
گردشــگری در شــهر اصفهــان بســیار زیــاد اســت،
اظهــار کــرد :در ایــن عرصــه همــه نهادهــا بــا
توجــه بــه نــوع فعالیتــی کــه دارنــد بایــد دِیــن
خــود را بــه رونــق گردشــگری اصفهــان ادا کننــد.
وی بــا اشــاره بــه تغییــر رویکــرد فعالیــت
شــهرداریها از فعالیتهــای صرف ـ ًا خدماتــی بــه
فعالیتهــای اجتماعــی و فرهنگــی ابــراز داشــت:
اخیــرا ً نیــز رویکــرد دانشمحــوری در شــورای
اســامی شــهر تبییــن و در شــهرداری اصفهــان
اجرایــی خواهــد شــد کــه در گردشــگری بســیار
موثــر خواهــد بــود.
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در حــوزه
گردشــگری نیــز بایــد دانشمحــور و مبنــای
برنامههــای جدیــد در ایــن زمینــه باشــد ،اضافــه
کــرد :گردشــگری شــهری وظیفــه مدیــران
شــهری اســت و بایــد در ایــن زمینــه بســترهای

الزم فراهــم شــود.
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد رقابتــی در شــهرهای
مختلــف کشــور بــرای جــذب گردشــگران ایجــاد
شــده اســت ،اضافــه کــرد :بایســتی برنامهریــزان
راهکارهــای جدیــد را در دســتور کار قــرار دهنــد.

جمالینــژاد بــا اشــاره بــه در دســتور کار داشــتن
تدویــن نقشــه راه گردشــگری دانشمبنــا در
مدیریــت شــهری اصفهــان اظهــار کــرد :ایــن
نقشــه راه دارای مولفههــای مختلفــی اســت کــه
از آن جملــه میتــوان بــه مولف ـه دانشمحــوری،
مولفههــای اجتماعــی و مولفههــای محیطــی،
مولفههــای فنــاوری اطالعــات ،محیــط زیســت،
اقتصــادی و منابــع انســانی اشــاره کــرد.
وی تحقیــق و پژوهــش در عرصــه گردشــگری
و تولیــد علــم و دانــش در ایــن زمینــه را از

پیشنهادات بخش خصوصی برای رونق صادرات سنگ
دومین نشسـت بررسـی چالـش هـا و راهکارهای
توسـعه صـادرات پایـدار سـنگ در خانـه صنعت،
معـدن و تجارت بـا حضور فعاالن صنعت سـنگ و
مسـووالن اجرایی اسـتان برگزار شـد.
رییـس خانـه صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان
اصفهـان در ایـن نشسـت بـه شـرایط امـروز
کشـور اشـاره کـرد و گفـت :از یـک طرف مسـایل
بیـن المللـی رفـع شـده اسـت و از طـرف دیگـر
چالـش هایـی ماننـد رکود و نبـود نقدینگی کشـور
را درگیـر خود کـرده اسـت.محمدرضا برکتین ادامه
داد :امـروز تولیدکننـدگان بـا وجـود رکود شـدید و

چالش هـای پولی و مالـی حاصـل از کاهش قیمت
نفـت ،بایـد هـم اشـتغال خـود را حفظ کننـد و هم
بـا ارایـه راهکارهـای واقـع بینانـه به کمـک دولت
بشـتابند ،بـدون تسـهیالت و مشـوقات بـا رکـود
دسـت و پنجـه نـرم کننـد ،بدهـی های قبلـی خود
را بپردازنـد و بیـش از پیـش اثربخش باشـند .وی
بـا اشـاره بـه ظرفیـت بـاالی صنعـت سـنگ در
اصفهـان گفـت :مـا در این صنعـت سـرمایه های
عظیمـی داریـم اما بـه دلیل رکـود در بازار مسـکن
کشـور و کامـل حـل نشـدن ارتباطـات خارجـی
نتوانسـته ایـم از آن اسـتفاده کنیم.

((آگهی مناقصه عمومی))

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان هرمــزگان در نظــر دارد فعالیتهــای مشــروحه ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه
پیمانــکاران و شــرکتهای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد:
ردیف
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موضوع

شماره مناقصه

ـدازه
ـوازم انـ
ـاز لـ
ـعابات غیرمجـ
ـع آوری انشـ
ـایی و جمـ
ـی ،شناسـ
ـت ،بازرسـ
ـه تسـ
ـوط بـ
ـات مربـ
ـام خدمـ
انجـ
ـتبندی و رودان
ـاگرد ،هشـ
ـیریک ،بشـ
ـاب ،سـ
ـک ،مینـ
ـی جاسـ
ـری نواحـ
گیـ
طبق شرایط پیوست اسناد از محل اعتبارات داخلی
قیمت برآوردی 5.520.000.000 :ریال
مدت زمان انجام كار 12 :ماه

مبلغ تضمین شركت در مناقصه304.600.000 :ریال
نوع مناقصه :دو مرحله ای

ـدازه
ـوازم انـ
ـاز لـ
ـعابات غیرمجـ
ـع آوری انشـ
ـایی و جمـ
ـی ،شناسـ
ـت ،بازرسـ
ـه تسـ
ـوط بـ
ـات مربـ
ـام خدمـ
انجـ
ـدر
ـر و روئیـ
ـاح ،خمیـ
ـتک و جنـ
ـام ،بسـ
ـارک و مقـ
ـه ،چـ
ـیان ،بندرلنگـ
ـی پارسـ
ـری نواحـ
گیـ
طبق شرایط پیوست اسناد از محل اعتبارات داخلی
قیمت برآوردی 3.600.000.000 :ریال
مدت زمان انجام كار 12 :ماه

مبلغ تضمین شركت در مناقصه247.000.000 :ریال
نوع مناقصه :دو مرحله ای

ـدازه
ـوازم انـ
ـاز لـ
ـعابات غیرمجـ
ـع آوری انشـ
ـایی و جمـ
ـی ،شناسـ
ـت ،بازرسـ
ـه تسـ
ـوط بـ
ـات مربـ
ـام خدمـ
انجـ
ـوان
ـاس  3و رضـ
ـاس  ،2بندرعبـ
ـی بندرعبـ
ـری نواحـ
گیـ
طبق شرایط پیوست اسناد از محل اعتبارات داخلی
قیمت برآوردی 4.500.000.000 :ریال
مدت زمان انجام كار 12 :ماه

مبلغ تضمین شركت در مناقصه274.000.000 :ریال
نوع مناقصه :دو مرحله ای

ـدازه
ـوازم انـ
ـاز لـ
ـعابات غیرمجـ
ـع آوری انشـ
ـایی و جمـ
ـی ،شناسـ
ـت ،بازرسـ
ـه تسـ
ـوط بـ
ـات مربـ
ـام خدمـ
انجـ
ـز
ـم و هرمـ
ـاد ،قشـ
ـی آبـ
ـاس  ،1حاجـ
ـی بندرعبـ
ـری نواحـ
گیـ
طبق شرایط پیوست اسناد از محل اعتبارات داخلی
قیمت برآوردی 5.520.000.000 :ریال
مدت زمان انجام كار 12 :ماه

مبلغ تضمین شركت در مناقصه304.600.000 :ریال
نوع مناقصه :دو مرحله ای
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مبلغ تضمین شركت در مناقصه فقط به دو صورت ضمانت بانکی یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

لــذا کلیــه پیمانــکاران و شــرکتهایی کــه دارای تجربــه ،تخصــص و تجهیــزات الزم بــوده؛ مــی تواننــد  2روز پــس از درج آگهــي نوبــت
دوم در روزنامــه بــه مــدت پنــج روز جهــت خریــد اســناد مناقصــه بــا در دســت داشــتن قبــض واریــز مبلــغ پانصــد هــزار ()500.000
ریــال بــه حســاب ســپهر شــماره ( )0102164357002نــزد بانــک صــادرات شــعبه گلشــهر بندرعبــاس ،بــه آدرس ذیــل و یــا شــبکه
اطــاع رســانی معامــات شــرکت توانیــر بــه آدرس  www.tavanir.org.irمراجعــه نماینــد.و تصویــر فیــش واریــزی خریــد اســناد
خــود را در مــدت زمــان تعییــن شــده در خصــوص خریــد اســناد بــه کارشــناس مناقصــات تحویــل یــا فکــس نماینــد.
 آدرس دســتگاه مناقصــه گــزار :بندرعبــاس – بلــوار جمهــوری اســامی – جنــب شــهرک مســکونی زیتــون (نیــروگاه قدیــم)شــرکت توزیــع نیــروی بــرق هرمــزگان تلفــن ،076-33512344 :فاکــس076-33512336 :
 محل بازگشایی پاکات  :شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها بــه پیشــنهادهاي فاقــد امضــا ،مشــروط ،مخــدوش و پیشــنهاداتي کــه بعــد از انقضــا ء مــدت مقــرر در آگهــی واصــل مــي شــودمطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.راهنمای دانلود اسناد از سایت:
انتخاب کلمه مناقصه مندرج
در کادر سمت راست صفحه

سال بیست و یکم شماره 5773

سایت اطاع رسانی معامات
صنعت برق

سربرگ مزایده و مناقصه

انتخاب مناقصه مورد نظر
 #2توزیع برق هرمزگان=http://tender.tavanir.org.ir/all_List_mo.asp?tndrID

www.tavanir.org.ir

انتخاب توزیع برق هرمزگان

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق هرمزگان

زیرشــاخههای دانشمحــوری در حــوزه
گردشــگری عنــوان و بیــان کــرد :خالقیــت
و نــوآوری و فناوریهــای نویــن نیــز در
گردشــگری بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
شــهردار اصفهــان غنــای فرهنگــی و ایجــاد
زیرســاختهای رفــاه اجتماعــی ،بــاال بــردن
تعلــق اجتماعــی شــهروندان و افزایــش
ســرمایههای اجتماعــی را نیــز از عناصــر
اجتماعــی مــورد نیــاز بــرای توســعه گردشــگری
دانشمحــور اعــام و تصریــح کــرد :ایــن اقــدام
همبســتگی در شــهر ایجــاد میکنــد و بســتر
خوبــی بــرای ورود گردشــگران ایجــاد میشــود.
جمالینــژاد ،تمیــزی شــهر ،هــوای ســالم و
جلوگیــری از ایجــاد فضاهایــی کــه آلودگــی
بصــری ایجــاد میکننــد ،از مولفههــای زیســت
محیطــی تعریــف شــده بــرای جــذب حداکثــری
گردشــگر عنــوان کــرد و ادامــه داد :بایــد توجــه
داشــت کــه تمیــزی شــهر اصفهــان همــواره
زبانــزد بــوده و بایــد بــرای تمیــزی هــوای
ایــن شــهر نیــز همافزایــی بیــن دســتگاههای
مختلــف ایجــاد شــود.
وی ســودآوری اقتصــادی ،افزایــش نــرخ توســعه
و ایجــاد زیرســاختهارا از عوامــل اقتصــادی
تاثیرگــذار بــر روی گردشــگری دانشمبنــا
دانســت و افــزود :همچنیــن در ایــن زمینــه
ضــروری اســت کــه خدماتدهنــدگان بــه
گردشــگران نیــز بــه اســتانداردهای جهانــی
نزدیــک شــوند.
برکتیـن در ادامـه دربـاره موضوع نشسـت ،عنوان
کـرد :اگـر قـرار اسـت در صـادرات سـنگ موفـق
باشـیم بایـد از افـرادی کـه در ایـن زمینـه فعـال
هسـتند ،بپرسـیم مسـووالن چـه بایـد بکننـد کـه
تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان بتواننـد بـازار خود
را گسـترش دهنـد.

صنایع دستی ،گنج پنهان گردشگری اصفهان هستند
شهردار اصفهان صنایع دستی را گنج پنهان گردشگری ایران و اصفهان عنوان کرد و با
اشاره به ضعف توجه در حوزه معرفی صنایع دستی برای ..
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ایران امروز

وجود  11بیمار مبتال به تاالسمی در شهرضا
رئیس شـبکه بهداشت و درمان شـهرضا گفت:
تعداد بیماران مبتال به تاالسـمی شـناخته شـده
در شهرسـتان 11 ،نفر هستند.
حجـت اهلل تنهایـی ،در جلسـه کارگـروه
سلامت و امنیـت غذایـی بـا اشـاره بـه اجرای
طـرح  IRAPENدر شهرسـتان اظهـار کـرد :در
زمینـه بیماریابـی ،بیمـاری سـل در شهرسـتان
ضعیـف عمـل شـده و اجـرای طرحهـای جدید
بهداشـتی زمینـه شناسـایی افـراد جدیـد مبتال
بـه ایـن بیمـاری را فراهـم کـرده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن که هـر گونه سـرفه مسـتمر
بیـش از دو هفتـه بـه ابتلا بـه ایـن بیماری مشـکوک اسـت ،اضافـه کـرد :سـالمندان ،معتـادان به
مصـرف مـواد مخـدر و افـراد مرتبط یه اتبـاع بیگانـه ،از جمله افـراد در معـرض ابتال به ایـن بیماری
هستند .
رئیـس شـبکه بهداشـت و درمان شـهرضا تصریـح کـرد :تمامی معالجـات در خصوص بیماری سـل
در تمامـی سـطوح در شهرسـتان بـه صـورت رایگان انجام میشـود.
تنهایـی مقابلـه با شـیوع آسـم و بیماریهای مزمن تنفسـی را از جملـه اهداف اجرای طـرح IRAPEN
در شـهرضا برشـمرد و افـزود :بر اسـاس آخرین آمـار قبل از اجرای طـرح  IRAPENتعـداد افراد مبتال
بـه آسـم در شهرسـتان 67 ،نفـر بـوده و ایـن در حالی اسـت که بعـد از اجـرای این طـرح  21نفر
شناسـایی و به مجمـوع این افـراد افزوده شـدهاند.
وی گفـت :بـا تجهیـز مراکـز درمانـی شهرسـتان بـه دسـتگاه "آسـم آوا" به سـهولت افـراد مبتال به
آسـم شناسـایی میشوند.
رئیـس شـبکه بهداشـت و درمـان شـهرضا  ،بـا اشـاره بـه وجـود  11نفـر بیمـار مبتلا بـه بیماری
تاالسـمی در شهرسـتان اظهـار کرد :متأسـفانه از هـر چهار مـورد ازدواج زوجهای مبتال به تاالسـمی
مینـور یـک مـورد فرزنـد مبتلا بـه تاالسـمی مـاژور متولـد میشـود و از ایـن جهـت بایـد اقدامات
بیشـتری در زمینـه فرهنـگ سـازی جهـت جلوگیـری از ازدواج ایـن افـراد بـا یکدیگر انجام شـود.

در چهارمین جشنواره روابط عمومی های وزارت راه وشهرسازی:

کسب رتبه نخست توسط روابط عمومی اداره کل
راه وشهرسازی استان اصفهان

برگزیـدگان نهایـی چهارمیـن جشـنواره روابطعمومیهـای وزارت راه و شهرسـازی با حضـور وزیر راه و
شهرسـازی معرفی شـدند.به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان اصفهان ،چهارمین
جشـنواره روابـط عمومیهـای وزارت راه و شهرسـازی  ۲۸اردیبهشـت مـاه سـال جـاری در سـاختمان
شـهید دادمـان وزارت راه و شهرسـازی بـا معرفـی برگزیدگان در سـه گروه الـف ،ب و ج در رشـتههای
روابـط عمومـی و پژوهـش ،روابـط عمومـی الکترونیک ،فعالیتهـای روابـط عمومی و حقوق شـهروندی،
فعالیتهـای مربـوط به روابـط عمومی و مسـئولیت اجتماعـی ،روابط عمومـی و تبلیغات اجتماعـی ،روابط
عمومـی و خالقیـت و نـوآوری ،روابط عمومی و پاسـخگویی ،ارتباطات رسـانهای ،تبلیغات و نمایشـگاهها ،
برترین برترینها نیز معرفی شدند.
در ایـن مراسـم روابـط عمومـی اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان اصفهـان در رشـته روابـط عمومـی و
پاسـخگویی حائـز رتبه اول و با کسـب  326امتیاز در بیـن روابط عمومی های ادارات کل راه وشهرسـازی
عنـوان برتریـن برتریـن ها را کسـب نمـود و لوح تقدیـر گرفت.
در هنگام اهدای جوایز نیز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسـازی ،علیرضا معزی دبیر شـورای اطالع رسانی
دولـت ،سیدقاسـم بینیـاز رئیس مرکـز اطالع رسـانی و روابـط عمومی وزارت راه و شهرسـازی ،سـعید
معیدفـر مشـاور اجتماعـی وزیـر راه و شهرسـازی و مهنـدس میرزابابـا مطهرینـژاد مدرس دانشـگاه و
عضـو هیـات مدیـره انجمـن روابطعمومی ایـران حضور داشـتند.
گفتنـی اسـت هیـات داوران چهارمیـن جشـنواره روابطعمومیهـای وزارت راه و شهرسـازی متشـکل از
یونس شـکرخواه ،حسـن نمکدوسـت ،حمیـد خانیکـی و میرزابابـا مطهرینـژاد بودند.

کارت دانشجویی زهرا ایوبیان زاده به شماره دانشجویی  932134043و شماره ملی 2301089355
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مناقصه عمومی به شماره 414/7092
مورخ 95/2/27

شرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی اجرای
عملیات تکمیلی ســاختمانی و تأسیســاتی آزمایشگاه جدید آبفا شــیراز و محوطه را
براساس فهرست بهاء ابنیه و تأسیســات مکانیکی و برقی سال  1395به شرح زیر به
شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
-1محل اجرا :شیراز
-2مدت اجرا 18 :ماه
-3محل اخذ اســناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :شیراز ،پل حر ،خیابان ســاحلی شرقی ،اداره مرکزی
(دبیرخانه شرکت)
-4برآورد اولیه 24/578/234/959 :ریال
-5بودجه از محل اعتبار جاری شرکت می باشد.
-6تاریخ نهایی اخذ اسناد مناقصه :از ( 95/2/29درج آگهی در روزنامه) لغایت 95/3/4
-7تاریخ نهایی قبول پیشنهادات95/3/22 :
-8کمیسیون بازگشایی پاکات95/3/23 :
-9به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه
واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-10مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 850/000/000 :ریال
-11قیمت اســناد( 1/000/000 :ریال) واریز به حساب شماره  0105699022004بانک ملی شعبه مرکزی به نام
شرکت آب و فاضالب شیراز
-12نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی به نام شرکت آب و فاضالب شیراز ،چک بانکی به
نفع کارفرما (شرکت آب و فاضالب شیراز) چک تضمین شده
-13شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-14حق الدرج دو نوبت آگهی در روزنامه عصرمردم به عهده برنده مناقصه می باشد.
-15سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
متقاضیان می توانند قبل از خرید اســناد و شرکت در مناقصه از طریق سایت های زیر ،اطالعات مناقصه
را دریافت نموده و اقدام به خودارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناسبی در خودارزیابی کسب می نمایند
اسناد را خریداری کنند.
*وب ســایت جهت بازبینی آگهی مناقصــه ,www.tender.nww.co.ir, www.abfa-shiraz.com
 http://iets.mporg.irمی باشد.
شرکت ها و پیمانکارانی که دارای رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در
پایه  5و باالتر رشــته ابنیه بوده و مایل به شرکت در مناقصه می باشند می توانند با اعالم آمادگی کتبی
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
*با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان
در مناقصه می بایســت در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با
پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل دهند.

http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضالب شیراز

