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آگهـي مناقصـه
)تمدید مهلت(

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذیل  از طریق 
سامانه تدارکات الكترونيكي دولت برگزار نماید. 

کليه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت 
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي ریيس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در 
رشته آب الزامي است.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/3/23
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت :                   ساعت14/00                        مورخه   98/04/05
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :                                             ساعت14/00                        مورخه   98/04/15
زمان بازگشایي پاکت ها :                                                ساعت 08/00                        مورخه   98/04/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 

پاکت هاي الف
 آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي       تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

این آگهي همزمان در سایتiets.mporg.ir نيز درج گردیده است
م/الف 509789

ف
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ر
شماره فراخوان ستاد ايرانمبلغ ضمانت نامه       )به ريال(مبلغ برآورد                      )به ريال(پروژه

1
اجرای کلیه عملیات کانال هدايت آبهای 

3,499,237,220175,000,0002098003377000065سطحی معابر بابل )موزيرج بابل(

قیمت پايه کارشناس به ريالسال ساختشماره شهربانینوع اتومبیلرديف

اتوبوس بنز 1
مدل c 457بیابانی

685ع 62 
ايران 62

13831/350/000/000

2GLX 595ل 59پژو
ايران 72

1387290/000/000

797ل59پرايد3
ايران 72

1387240/000/000

نوبت دوم

آگهی تجديد مزايده عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر در نظر دارد  تعداد 3 دستگاه از خودروهای اسقاطی خود 
را مطابق شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کليه متقاضيان 
حقيقی و حقوقی دعوت می شود برای خرید اسناد مزایده، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 
کاری و در ساعات اداری به حوزه معاونت توسعه، مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
قائم شهر، واقع در قائم شهر، خيابان عالمه طبرسی )ره( ساختمان والیت – طبقه سوم )حوزه 

تدارکات دانشگاه(مراجعه نمایند. 
-مبلغ خرید اسناد مزایده   1000/000 ریال ) غير قابل استرداد( تعيين شده است که متقاضی 
باید وجه یاد شده را در ساعت اداری حداکثر تا تاریخ پایان آگهی به حساب سيبا شماره 
0107785271009 نزد بانک ملی شعبه ميدان امام قائم شهر واریز نموده و در زمان  اخذ اسناد 

و مدارک، تحویل مزایده گذار نمایند.
- کليه هزینه قانونی اعم از : هزینه درج آگهی ، حق الزحمه کارشناس رسمی، نقل و انتقال 

سند، فک و تعویض پالک، ارزش افزوده، عوارض و ماليات به عهدۀ برنده مزایده می باشد.
- شرکت کنندگان باید به ازاء ارائه پيشنهاد قيمت برای هر دستگاه خودرو رسيد بانكی جداگانه 

ای را به دانشگاه ارائه نمایند.)در مهلت مقرر قانونی(
-به پيشنهادات مبهم، مشروط و کمتر از قيمت پایه ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

- دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات مختار می باشد و در این مورد طرح هرگونه 
ادعایی از سوی شرکت کنندگان منتفی می باشد. 

-سایر شرایط نيز مطابق مندرجات در اسناد مزایده می باشد. 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر

آگهی مناقصه عمومی
 يک مرحله ای 

شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای قسمتی از شبكه توزیع آب 
فاز 2 شهرک صنعتی گهرباران با تامين اعتبار 50 درصد از محل عمرانی و 50 درصد از محل داخلی 
که اعتبارات عمرانی مطابق با ضوابط بودجه بصورت اسناد خزانه اسالمی خواهد بود و با اولویت 
پرداخت ابتدا با اسناد خزانه اسالمی و سپس منابع داخلی می باشد به پيمانكاران ذیصالح که دارای 
حداقل رتبه 5 تاسيسات و یا 5 آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سوابق اجرائی در 

زمينه کارهای مشابه می باشند واگذار نماید .
مبلغ برآورد :3/230/000/000 ریال ) سه ميليارد و دویست و سی ميليون ریال (

مدت انجام پروژه :4 ماه 
حجم عمليات :600   متر لوله گذاری سایز 110-700 متر لوله گذاری سایز 160-احداث 7 منهول 

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه )161/500/000ریال ( بصورت ضمانت نامه بانكی و یا وجه نقد ) فيش 
بانكی ( به حساب شماره IR380100004001104106376065بانک مرکزی به نام شرکت شهرکهای 

صنعتی استان مازندران واریز یا براساس آیين نامه تضمين برای معامالت دولتی 
دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 98/4/12

تسليم پيشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/4/22
بازگشایی مناقصه روز یكشنبه مورخ 98/4/23 ساعت 9:30 در سالن جلسات شرکت شهرکهای 

صنعتی مازندران برگزار می گردد .
محل پروژه : ساری جاده خزرآباد به سمت گهرباران 

نشانی به   ) ستاد   ( دولت  الكترونيكی  تدارکات  سامانه  طریق  از   : اسناد  ارائه  محل   آدرس 
WWW.setadiran.ir 

تذکر بسيار مهم : تمامی مراحل دریافت و ارسال پيشنهادات و مدارک مناقصه از طریق سامانه 
تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد ( به نشانیWWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و پيمانكاران 
متقاضی شرکت در مناقصه حتما باید اصل ضمانت نامه را تا پایان وقت اداری آخرین روز تحویل 

اسناد به دبيرخانه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ارائه نمایند .
نشانی به  کشور  مناقصات  ملی  پایگاه  در  شرکت  های  مزایده  و  مناقصات  های  آگهی   آخرین 
نشانی به  مازندران  رسانی شرکت شهرکهای صنعتی  اطالع  پایگاه  و    www.iets.mporg.ir   

 www.mazandiec.ir  موجود می باشد . م /الف 510191
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران 

نوبت اول

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران مطرح کرد:

پیش بینی 29 روز بحرانی در مازندران

به منظور بررسي از وضعيت محورهاي ارتباطي صورت پذیرفت :

بازديد معاون امور عمرانی استانداری مازندران 
از راههاي ارتباطي استان

مهندس فرزانه در دیدار با جمعی از رانندگان ناوگان 
حمل و نقل درون شهری:

از نگاه گردشگری شهری، وسائل حمل و 
نقل بخشی از برند و هويت شهر هستند

نگاه  از  را  شهری  درون  حمل ونقل  ناوگان  ساری  شهرداری  سرپرست 
گردشگری شهری، بخشی از برند، هویت و شخصیت هر شهر بیان کرد و و 
بر لزوم برنامه محوری و اجرایی کردن تصمیمات مؤثر در زمینه تنسیق امور 

صنفی این قشر تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی و..

با حضور مقامات کشوری و استانی و در هفته جهاد کشاورزی ؛
يک واحد مرغداری 35 هزار 

قطعه ای مرغ مادر مولد در تنکابن به 
بهره برداری رسید

رئيس دانشگاه علوم پزشكی مازندران در جمع خبرنگاران خبرداد:

يک میلیون و 500 هزار مازندرانی در طرح 
بسیج ملی کنترل فشار خون مورد سنجش 

قرار می گیرند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نشست خبری که با حضور جمعی از 
خبرنگاران برگزار شد عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، میزان مشارکت 
مردم و نتایج اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون را تشریح کرد.دکتر سید 

عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این..

ممنوعیت يا عوارض صادراتی؟
حتی  و  مکرر  اصالحات  و  جدید  روزمره  بخشنامه های 
عضو  به  دیگر  روزها  این  کوتاه،  زمان  مدت  در  آن ها  لغو 
جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده و کمتر کسی از شنیدن 
خبر ممنوعیت ها و ابالغیه های یک شبه تعجب می کند.یک 
دیگر  روز  و  می رود  سیب زمینی  و  پیاز  سراغ  بداقبالی  روز 
سراغ خرما تا آن ها را در بازارهای داخل زندانی و آه از نهاد 
صادرکنندگان بلند کند. البته که بی انصافی است اگر از انگیزه 
و حسن نیت ممنوع کنندگان، یعنی تنظیم بازار داخلی و کنترل 
قیمت محصوالت چشم پوشی کنیم. اما آن طور که »محمد 
الهوتی« رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به ایرنا گفته، در 
هیچ یک از تصمیم گیری های بخشنامه ای از تشکل ها و اتاق 
بازرگانی مشورت نشده و همین است که بار کج ابالغیه ها 
اغلب به سرمنزل مقصود نرسیده است و اصالحات ناگزیر 
آن ها خود گواه بر این ادعاست.فارغ از کمیت این ابالغیه ها، 
کیفیت آن ها هم محل بحث است. اینکه از اساس صورت 
مساله را پاک کنیم که می شود همان ممنوعیت صادرات، 
صادراتی  عوارض  مثل  جایگزین  راهکارهای  دنبال  یا 
تب  به  دارند  صادرات  آتش  بر  دستی  که  باشیم؟آن هایی 

عوارض صادراتی رضایت داده اند و آن را به مرگ..


