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فراخوان مناقصه عمومي نوبت  دوم
                 مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره م م/93/0108 مربوط به انجام خدمات تخليه بارگيري              

                          صفافي كاال و تنظيفات انبارهاي عمليات كاالي مديريت تداركات و امور كاال در اهواز

الف-  شرح مختصر خدمات: 
تخليه و بارگيري كاالهاي ورودي و خروجي 

انبارهاي عمليات كاال
تفكيك، جداس�ازي، صفاف�ي و چيدن كاال 

برحسب نوع در انبارها
تنظيف�ات محوطه هاي داخلي و روباز انبارها 

و علف چيني محوطه هاي اطراف انبارها
س�اير اطالعات و جزئيات مربوطه در اس�ناد 

مناقصه مندرج است.
ب-  ب�رآورد كارفرم�ا/ مح�ل و م�دت انجام 

خدمات
محل اجراي خدمات در انبارهاي عمليات كاال 
در نواح�ي كارون صنعتي و كريت كمپ واقع 
در اه�واز و م�دت انجام آن 12ماه مي باش�د و 
همچنين برآورد كارفرما جهت انجام خدمات 

-/12/235/812/222 ريال مي باشد.
ج-  شرايط مناقصه گران متقاضي

گواه�ي تعيين صالحي�ت از اداره كل تعاون 
كار و رف�اه اجتماع�ي درخص�وص واگذاري 
فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني و همچنين 
داشتن سابقه كار مفيد و مرتبط توانايي ارائه 
تضمي�ن ش�ركت در مناقص�ه ب�ه مبل�غ 
-/44/000/000 ري�ال و همچني�ن 10درص�د 
مبل�غ پيم�ان )در ص�ورت برنده ش�دن( به 

عنوان تضمين انجام تعهدات مي باشد.

-  ارائه يك نس�خه تاييد شده از صورت هاي 
مال�ي حسابرس�ي ش�ده توس�ط س�ازمان 
حسابرس�ي يا اعض�اي جامعه حس�ابداران 

رسمي الزاميست.
د-  مح�ل، زم�ان و مهل�ت درياف�ت مدارك 

مناقصه گران
از كليه متقاضيان واجدشرايط دعوت مي شود 
حداكث�ر ظ�رف 10 روز پس از انتش�ار آگهي 
نوب�ت دوم آمادگي خود را به صورت كتبي به 

يكي از آدرس هاي ذيل الذكر اعالم نمايند.
گش�ايش  و  تحوي�ل  زم�ان  ضمنامح�ل، 

پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد مي گردد.
نش�اني محل اعالم آمادگي و دريافت اسناد: 
اهواز، كوي فدائيان اس�الم، س�اختمان پنج 
طبق�ه، بلوك يك، طبق�ه اول، امور حقوقي و 
قرارداده�ا، ات�اق ج141 و ي�ا ته�ران، ميدان 
آرژانتين، ابت�داي خيابان بيهقي، پالك 28، 
س�اختمان مركزي يازدهم، شركت ملي نفت 
ايران، طبقه دوم، دفتر هماهنگي امور حقوقي 

و قراردادهاي مناطق نفتخيز جنوب.
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روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب شماره مجوز: 190944

آگهي مناقصه عمومي شماره 93/12 
نوبت اول - )يك مرحله اي(

1-نامدستگاهمناقصهگذار:
شركتمخابراتاستانخوزستان

2-آدرسدستگاهمناقصهگذار:
شهرس�تاناه�واز،كيانپ�ارس،بل�وارمخابرات)خيابان17
ش�رقي(،مجتم�عفن�يواداريش�ركتمخاب�راتاس�تان
خوزس�تان،طبق�هاول،مديريتت�داركاتوخدم�ات،واحد
قراردادها،اتاق138شمارهتلفن:3335675-0611نمابر:

0611-3993605
3-موضوعمناقصه:

طراحي،خريد،نصب،راهاندازيدوربينوسنسوردربوانتقال
آالرمهايسيستمهايتغذيهنيرودركليهمراكزمنصوبهبهتعداد

50دستگاهدرسطحاستان
4-دستگاهنظارتي:

معاونتشبكهمخابراتيمديرعامل
5-نوعتضمينشركتدرمناقصه:

ضمانتنام�هبانك�يياچكتضمينيبانكيياواريزبهش�ماره
حس�اب1690690605بان�كمل�توشناس�هواري�ز

2000080155112
6-مبلغتضمينشركتدرمناقصه:

99/262/800ريال
7-قيمتفروشاسنادمناقصهوشمارهحساب:

مبل�غ100/000ريالبهش�مارهحس�اب1690290262
بان�كمل�توشناس�هواري�ز2000080149148جه�ت

شركتدرمناقصه
8-مهلتفروشاوراقش�ركتدرمناقصه:ده/10روزپس

ازانتشارآگهيباارائهاسنادمثبتهشركت
9-مهلتعودتپاكات:93/5/27

10-محلتحويلپاكات:
اه�واز،كيانپ�ارس،خيابان17ش�رقيمجتمعفن�يواداري

مخابراتطبقهدوم،دبيرخانهشركت
11-مح�لوتاريخبازگش�اييپ�اكات:مجتمعفنيواداري

مخابرات،طبقهچهارم،سالنجلساتمورخ93/5/28
12-زمانانجامكار:يكسالشمسي

13-س�ايرجزئياتوش�رايطدراس�نادمناقصهدرجش�ده
است.

14-هزين�هدرجدونوب�تآگه�يب�هعهدهبرن�دهمناقصه
ميباشد.

WWW.ICT-KHZ.IRنشانيسايتاينترنتي

تاريخانتشارنوبتاول:1393/05/01
تاريخانتشارنوبتدوم:1393/05/02

شركت مخابرات استان خوزستان

نيازمندي هاي
به ضميمه شماره امروز در خوزستان

تلفن دفتر نيازمندي ها در اهواز: 2217914-2216993

ادامه تالش ها براي برقراري آتش بس

شروط  حماس برای آتش بس

 شهدای غزه از مرز
۶۰۰ نفر گذشت 

2

معاوناجراييرئيسجمهور:

تکميل مصوبات دولت قبل 
22 سال زمان مي برد

تشريح ابعاد فاجعه آميز  
3۰۰۰ بورسيه غير قانوني

جزئيات يارانه های  مطبوعات در دولت  احمدی نژاد

بازهمشمهايازعدالتمحوريهاي
مهرورزانهدردولتسابق!

جرمشهويداکردناسرارسههزاربورسيهاست

داريوشكاردان:بهجايخوشامدگوييسايهامراباتيرميزنند

 قسم خورده بودم زمان احمدي نژاد 
برنامه اجرا نکنم

12 9

دلواپسان،دلواپسمعضل
موادمخدرهمباشند

غزه و سکوت 
»دوست ملت 

اسرائيل«!

 به زنان حق بيمه بيكاري 
هم داده نمي شود اما...

رويکرد دوگانه 
مجلس نسبت به 

رشد جمعيت
5 2

2

2

مجلسگزارشظريفازمذاکرات
هستهایراتحسينکرد

9

يادگار امام:  برادر کشي در عراق و سوريه 
قلب آدمي را به درد مي آورد

ناطق نوری: حرفهاي احمدي نژاد فضايي بود
احمدي نژاد صالحيت رئيس جمهور شدن را نداشت

3

9

9

معاون اول رئيس جمهور: دولت گذشته 
برخالف سياست های كلی عمل كرد

تمديد 4 ماهه تعليق 
تحريم هاي اروپا عليه ايران

پدر دو دختر 
خود را دار زد و 
خودکشی کرد! 

گروه حوادث:  پدری در شهرس�تان شهرضا در استان 
اصفه�ان دو دخت�رش را ب�ه دار آويخ�ت و پ�س از آن 

خودكشی كرد.
به گزارش ایسنا، این پدر با همسرش اختالف داشت و دو 
دختر 7 و 12 س��اله خود به نام های »نگین« و »نگار« را به 
ب��اغ متروکه ای در اطراف شهرس��تان می ب��رد و حلق آویز 
می کن��د. ای��ن پدر پس از کش��تن دو فرزند خود با برادرش 
تم��اس گرفته و با اظهار خس��تگی از زندگ��ی و ندامت از 
کش��تن دخترانش اعالم می کند که خود را نیز می کش��د و 

آدرس مح��ل حادث��ه را به برادرش می دهد. ب��رادر پس از 
رس��یدن به آدرس با جسد حلق آویز مرد و برادرزاده هایش 
روب��ه رو می ش��ود و ب��ا مرک��ز فوریت های پلی��س 110 
شهرس��تان تماس می گیرد و آنها را در جریان قرار می دهد. 
پرون��ده ای در این رابطه تش��کیل و تحقیقات در این زمینه 

ادامه دارد.
 سرهنگ حس��ین زاده، جانش��ین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان با تایید این حادثه گفت: حادثه ناخوش��ایندی بود و 

اعالم جزییات بیشتر آن سودی برای جامعه ندارد. 


