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    lچهارشنبه 29 مرداد 1393 ، 23 شوال 1435، 20 آگوست l   2014  شماره3205،سال نوزدهم،12صفحه ،500 تومان

آگهي يك مرحله اي مناقصه)تجديد(
ش�هرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب ش�وراي اس�امي ش�هر پروژه مندرج در 

جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدشرايط واگذار نمايد.

شهرداري كرج- مديريت حقوقي، امور پيمان ها و اجرائيات

مبلغ سپرده به ريال

402/000/000

مبلغ برآورد به ريال 

8/034/440/060

شرح عمليات

تكميل ايستگاه آتش نشاني منطقه 1

رديف

1

رتبه

داشتن حداقل رتبه 5 ابنيه و 5 تاسيسات

1-  سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه 
گ�ردد. ضمانت نام�ه بانكي معادل مبلغ ف�وق كه به مدت 45 
روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به 

مبلغ فوق به حساب 700786948623بانك شهر. 
2-  برن�دگان نف�ر اول و دوم مناقصه ه�رگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
3-  شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4-  مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب 
700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد 

آن را ارائه نمايند. 
5-  جه�ت خري�د اس�ناد مناقصه ب�ه اداره ام�ور قراردادها و 
پيمان هاي ش�هرداري كرج واقع در ميدان توحيد- بلوار بال 

شهرداري كرج مراجعه نمايند.
6-  در هر شرايط مدارك مندرج در اسناد مناقصه ماك عقد 

قرارداد خواهد بود.
7-  توضيح اينكه به غير از س�پرده ش�ركت در مناقصه كليه 
اس�ناد و مدارك مربوط به پيمانكاران ش�ركت در مناقصه در 

نزد شهرداري باقي مي ماند.

8-  الزم به ذكر اس�ت هنگام خريد اس�ناد، داش�تن 
رتب�ه مربوط�ه و ارائ�ه تاييدي�ه صاحت در س�ايت 
WWW.PMN.mporg.ir معرفي نام�ه ممه�ور به مهر و 
امض�اي مديرعامل، روزنامه آخري�ن آگهي تغييرات اعضاي 
ش�ركت، گواه�ي ثبت ن�ام مالي�ات ب�ر ارزش اف�زوده و كد 

اقتصادي الزامي مي باشد.
9-  ش�ركت  كنندگان در مناقص�ه مي بايس�ت كلي�ه فرم ها و 
اطاعات مورد درخواس�ت ش�هرداري را تكمي�ل و به همراه 

ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 
10-  ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

11-  بديهي اس�ت پيش�نهادات مناقصه گران مي بايست در 
پاكت الك و ممهور به مهر شركت شده تا پايان وقت اداري 
روز  سه شنبه مورخ 93/6/11 به آدرس كرج، ميدان توحيد، 
بلوار بال دبيرخانه ش�هرداري كرج تحويل داده مي شود. در 

ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
جهت كس�ب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 32116421-

32116443-0263 تماس حاصل نمائيد.

مناقصه خدمات چاپ و تكثير دانشكده نفت اهواز
اين دانشكده در نظر دارد خدمات چاپ و تكثير خود را به 
م�دت يكس�ال از طري�ق مناقص�ه ب�ه ي�ك ش�ركت 

واجدشرايط ذيل واگذار نمايد. 
عاقه مندان جهت دريافت اس�ناد مناقصه به نشاني ذكر 

شده مراجعه نمايند.
اه�واز، انتهاي بل�وار آيت اله بهبهان�ي، جنب مصلي نماز 
جمعه شهرس�تان كارون- دانش�كده نف�ت اهواز- دفتر 

معاونت پشتيباني.تلفن: 5556969
مهلت مراجعه جهت دريافت اسناد مناقصه:

          شنبه 93/6/1 لغايت چهارشنبه 93/6/5 

شرايط شركت كنندگان:
1-  داراي ش�ركت ب�ا ش�ماره ثب�ت، شناس�ه مل�ي، 

كداقتصادي و شرح خدمات چاپ و تكثير
2-  داراي سابقه و تجربه عملي در امر چاپ و تكثير

3-  تواناي�ي در تامي�ن امكان�ات و تجهي�زات م�ورد نياز 
)حداقل 2 دس�تگاه چاپ با س�رعت 50 كپي به باال، يك 
دستگاه رايانه و يك دستگاه چاپگر مناسب، تامين كاغذ 
م�ورد ني�از و تامي�ن حداقل ي�ك نيروي انس�اني ماهر و 

مجرب(
دانشكده صنعت نفت اهواز

آگهي  تمديد  مناقصه  عمومي يك مرحله اي
*  مناقصه گذار: شركت توزيع نيروي برق خوزستان

*  موضوع:

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خوزستان

مبلغ سپرده شركت درمناقصه)ريال(

62/000/000

مبلغ برآورد پروژه)ريال(

622/080/000

موضوع مناقصه

پروژه پايش و اسكن اوراق مشتركين ديماندي

شماره مناقصه

93-40

*  محل دريافت اسناد مناقصه:
*  الف: اهواز امانيه خيابان شهيد منصفي شركت 
توزي�ع نيروي برق خوزس�تان طبق�ه دوم اتاق 
201 ام�ور تداركات و انبارها تلفن تماس جهت 

دريافت اطاعات 0611-3334039
*  اسناد مناقصه از طريق سايت اينترنتي

 شركت توزيع نيروي برق خوزستان
 www.kepdc.co.ir 

سايت شركت توانير
 www.tavanir.org.ir 
يا پايگاه ملي اطاع رساني
 http://iets.mporg.ir 

نيز قابل برداشت مي باشد.
*  تاريخ تحويل پاكت هاي مناقصه:

                        تا ساعت13 روز  شنبه 93/06/01
*  محل تحوي�ل پاكت هاي مناقصه: اهواز امانيه 
خيابان شهيد منصفي شركت توزيع نيروي برق 

خوزستان دبيرخانه شركت اتاق 101 
*  تاريخ گشايش پاكت هاي مناقصه: 

                     روز يكشنبه 93/06/02 ساعت 15
*  مبلغ خريد اسناد مناقصه:

 200/000 ري�ال واريز به حس�اب س�پهر 
ش�ماره 0104978200007 ن�زد بان�ك 

صادرات اهواز شعبه دز
*  مبلغ س�پرده ش�ركت در مناقصه پيوس�ت اس�ناد 
مناقصه مي باشد كه مي بايستي به صورت رسيد واريز 

وجه، چك بانكي يا ضمانت نامه بانكي ارائه گردد.
*  پيش�نهاددهنده مكل�ف اس�ت مع�ادل مبل�غ 
سپرده، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور 
را به حس�اب بانكي شركت واريز و حسب مورد 
ضمانت  يا رس�يد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد 

به شركت تسليم نمايد.
*ب�ه پيش�نهادهاي فاق�د س�پرده، س�پرده هاي 
مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر يا چك 
شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*  ب�ه پيش�نهادهاي فاق�د امض�اء، مخ�دوش و 
پيش�نهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل 

شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دعوت به همكاري
شناس�ايي ش�ركت همكار در اس�تان خوزس�تان 
جه�ت اج�راي بس�تر passive و دوربين ه�اي 

مداربسته تحت شبكه   021-22553622
info@kimiaelectronic.com

وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد:

معرفي 500 بدهکار بزرگ به قوه قضاييه
طيب نيا: آغاز حذف يارانه ثروتمندان پس از اطمينان از شناسايي

خداحافظ؛ بانوي غزل ايران
دوباره می سازمت وطن
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استيضاح فرجی دانا؛ 
بازی دو سر باخت 

براي افراطيون

اكثريت مجلس 
بازيچه سياسی كاری 

اقليت نمی شود

بناحق دكتری 
گرفته اند، حاال 

طلب كار هم شده اند!

عارف: استيضاح 
فرجی دانا جفا در حق 

آموزش عالی است

طرح »دانشجويان 
ستاره دار« را به 
زباله دان بياندازيد

دفاع مظلومانه 
يک دانشجوی 

ستاره دار:

ستاره دار 
شديم تا به 
جای ما افراد 

 ديگری را 
به دانشگاه 

بفرستند


