مازندران

رئیس کل دادگستری استان مازندران مطرح کرد:

غوغای ساخت و سازهای غیرمجاز
در حاشیه جاده های غرب مازندران

گلستان
گیالن

رئیس کل دادگستری مازندران گفت:بیش از  ۴۰هزار ساخت و ساز
غیرمجاز در حاشیه جاده های غرب استان وجود دارد .حجت االسالم تقوی
فرد در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ،اظهارکرد:ارائه
خدمات به بنای فاقد مجوز بسیار عجیب است و باید مجلس در..
صفحه 7

باران باش و ببار ،مپرس کاسه های خالی از آن کیست

«کوروش کبیر»

سه شنبه  28اسفند  12- 1397رجب  19-1440مارس - 2019شماره 8 -313صفحه  1000-تومان

( نوب
ت دوم)
شركت توزيع نيروي برق مازندران

چاپ دوم

شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق
مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:
پروژه

برآورد اولیه (ریال)

سپرده شرکت در
مناقصه (ریال)

صالحیت

مدت اجرا (ماه)

مبنای برآورد

احداث و بازسازی
سوله (سایت
انجیلسی)

5/838/834/555

291/942/000

ابنیه

6

فهرست بهای ابنیه-سال 97

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  97/12/28تا تاریخ 98/01/20
همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و
اسناد را دریافت و پس از بررسی ،پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه
بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی
به همین مبلغ به حساب  0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه
برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه
مورخ  98/01/20می باشد.
بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 98/01/21
راس ساعت  14می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  32221423یا 32223401
داخلی  228می باشد.
http://www.babolcity.ir
سید مجتبی حکیم
شهردار بابل

اجرای برنامه های فرهنگی تحویل سال
در امامزادگان مازندران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت :مراسم تحویل سال در
امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان با برنامههای متنوع فرهنگی اجرا
میشود.حجتاالسالم حیدری در ستاد استانی طرح نوروزی آرامش بهاری
با بیان اینکه امسال هفتمین سال اجرای طرح آرامش ..
صفحه 4

روزانمه

آگهی مناقصه عمومی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد:

آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي
( نوبت اول و دوم)

به شرح ذیل:
نام مناقصه گزار  :شركت توزيع نيروي برق مازندران

شركت توزيع نيروي برق مازندران

)1موضوع مناقصه  :عبارت است از :

ردیف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

مبلغ برآوردی ریال

مبلغ تضمین ریال

1

971011234

پروژه توسعه احداث شهري و احداث فاز  12امور قائمشهر

2.185.364.654

219.000.000

2

971011246

اصالح و بهينه سازي شهری و رفع ضعف ولتاژ فاز  2قائمشهر

1.245.450.733

125.000.000

3

971011247

توسعه احداث شهري فاز  15امور برق قائمشهر

1.634.607.788

164.000.000

4

971011249

توسعه احداث شهری  3امور جنوب بابل

1.500.603.601

151.000.000

5

971011250

توسعه احداث شهری فاز  13امور برق غرب آمل

854.668.234

86.000.000

6

971011260

توسعه احداث شهري فاز  12امور برق جنوب ساري

1.484.230.258

149.000.000

7

971011261

توسعه احداث شهري فاز  13امور برق بابلسر

1.460.686.365

146.100.000

8

971011262

توسعه احداث شهري فاز  18امور برق قائمشهر

996.195.555

100.000.000

9

971011263

توسعه احداث شهري فاز  11امور برق شمال بابل

790.528.470

79.100.000

10

971011265

اصالح و بهينه سازي شهري فاز  3امور برق نکا

1.092.496.004

109.300.000

11

971011266

اصالح و بهينه سازي شهري معين حوادث امور برق غرب آمل

524.720.021

53.000.000

توضيحات  -1 :تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل "ضمانت نامه بانکی  ،فیش واریزی و تائیدیه
مطالبات" مورد تائید می باشد -2 .این شرکت از پذیرش چک بانکی  ،چک شخصی  ،ارائه وجه نقد و ...تحت عنوان
تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود  -3 .مقادیر و مبالغ پایه بصورت برآوردی بوده و بصورت دقیق در
اسناد مناقصه اعالم میگردد -4 .به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز  ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده  ،سپرده های
مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود
مطلق ًا ترتیب اثرداده نخواهد شد -5 .سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .
 – 2زمان فروش اسناد:از روز دوشنبه مورخه  98/01/05لغايت روز یکشنبه مورخه 98/01/11
 – 3محل دريافت اسناد  :سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران -http://www.maztozi.irمناقصه و مزایده
–4مبلغ فروش اسناد :مبلغ218.000ريال بحساب جام شماره ۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري
(پرداخت از طریق درگاه اینترنتی)  -5مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايي پاكات  :زمان تحویل اسناد حداكثر
تا ساعت  12روز چهارشنبه مورخه  ۱۳۹8/01/21ميباشد و زمان بازگشایی در ساعت  13همین روز به ترتیب شماره
مناقصه می باشد  -6 .محل تحويل اسناد مناقصه  :ساری ،خیابان امیر مازندرانی  ،روبروی خیابان وصال شیرازی -
الف  -داشتن شخصیت حقوقی
شرکت توزیع برق مازندران – دبیرخانه  )1-6شرایط مناقصه گران :
پ -ارائه تصوير گواهينامه تائيد صالحيت (رتبه) نیرو
ب -داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر
ج – ارائه گواهینامه ایمنی از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  -7محل بازگشايي اسناد مناقصه  :ساري  ،بلوار خزر  ،بعد از
خيابان حزب ا  ...امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران

 – 8نشانی کسب اطالعات بیشتر  :الف -سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس  www.Iets.Mporg.irب -سايت
معامالت توانير به آدرس www.Tender.Tavanir.org.ir
ج -سايت شركت توزيع برق مازندران به آدرس  www.maztozi.irد -شماره تلفن  011-33405121امور تداركات  -اداره مناقصات

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق مازندران

