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 چهارشنبه  8 خرداد 1398  شماره 5033 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى اراك در نظر دارد نسبت به واگذارى امور ذیل به افراد واجد شرائط از طریق مزایده عمومى و به باالترین قیمت پیشنهادى اقدام نماید .

متقاضیان مى توانند پس از دریافت اسناد مزایده ؛ قیمت پیشنهادى خود را حداکثر 12 روز پس از تاریخ انتشار آگهى در روزنامه هاى کثیر  االنتشار تحویل و جهت کسب اطالعات 
بیشتر در خصوص مزایده مى توانند صرفًا در ساعات ادارى به امور قراردادهاى سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى اراك به آدرس : اراك – بلوار آیت اله اراکى – مقابل 

کارخانه ماشین سازى  - پایانه مسافربرى مرکزى مراجعه و یا با شماره تلفن 33120011 - 086 تماس حاصل فرمایند.
م.الف: 482876
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اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى در نظر دارد مناقصه به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق طرگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/3/8 مى باشد

- نوع تضمین شرکت در مناقصه مى بایست به صورت ضمانت نامه بانکى و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد.
- شرکتهاى خدماتى میبایست داراى گواهینامه تائید صالحیت و رتبه بندى تعیین شده از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعى باشند.

- مهلت دریافت اسناد مناقصات: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 98/3/12
- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 98/3/22

- تاریخ و ساعت بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/3/23
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد ، انتهاى خیابان فدائیان اسالم ، کدپستى 9173695636 ، تلفن تماس 8-33412024-051 و نمابر: 

051-33435888
- اطالعات تکمیلى در اسناد مى باشد.

- اطالعات تماس سامانه ستاد (راهبرى و پشتیبانى): 021-41934
- جهت کسب اطالعات مى توانید به آدرس سایت هاى زیر رجوع نمایید:

http://iets.mporg.ir :آدرس پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
www.setadiran.ir :(ستاد) آدرس سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

شناسه آگهى: 483065
م الف/ 1642

وزارت راه و شهرسازى
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى

شماره 
مناقصه

گواهینامه و محل اجراموضوع مناقصه
صالحیت مورد نیاز

مبلغ برآورد 
(ریال)

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه (ریال)

خرید خدمات نگهدارى فضاهاى جدید 98/31/22
االحداث پایانه مرزى لطف آباد (نوبت دوم)

پایانه مرزى 
لطف آباد

8/468/043/512423/402/176خدمات عمومى

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ  1398/03/08  لغایت  1398/03/13 در ساعات اداري 
در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ  200,000  ریال جهت دریافت مدارك مناقصه به امور تدارکات این شرکت واقع در یزد – بلوار شهید منتظر قائم 
مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس www.Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروي برق استان یزد به 
آدرس www.yed.co.ir  اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه 
این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است . 

1) هزینه درج آگهی مناقصه و کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد. 
2) به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3) داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور بازرگانی و 36243111-035  امور تدارکات و انبار  تماس 
حاصل نمایند .   

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

        
        

                                                                  

زمان  
بازگشائی
پاکتها

زمان تحویل
پاکتها

نوع ضمانتنامه تضمین شرکت 
در مناقصه 
(ریال )

برآورد
(ریال )

شرح 
عملیات

شرح مناقصه شماره 
مناقصه

ردیف

ساعت 11 
صبح  روز    
سه شنبه
مورخ 

1398/04/04

ساعت 14:30 
روز      
سه شنبه
مورخ 

1398/03/28

1- بانکى .
2-چک بانکى.
3- مطالبات.
4- ضمانتنامه 
از شرکتهاى 
بیمه گر 

234,000,000 2,471,315,400  عملیات

اجراى پروژه 
احداث 
سایبان 
پارکینگ 
جدید ستاد 
در حوزه 
مدیریت 
ستاد شرکت
1398

98/111/603 1

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: خدمات مشترکین ، متقاضیان ، قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب گاز و ... منطقه یک گازرسانى مشهد

3- شرایط اولیه متقاضیان:
         الف – دارا بودن تاییدیه صالحیت مرتبط از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى 

         ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار 
         ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

4- سایر شرایط: 
        الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى 

         ب- تکمیل و ارائه کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى
5- مهلت اعالم آمادگى: از تاریخ 98/3/7 لغایت آخر وقت ادارى 98/3/18

6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى: تا آخر وقت ادارى مورخ 98/04/01
7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى کیفى: دفتر کمیته فنى و بازرگانى شرکت گاز خراسان رضوى واقع در مشهد ، میدان شهید فهمیده ، کنار 

گذر آسایشگاه فیاض بخش ، جنب مجتمع آبى نگین ،  امور تدارکات و عملیات کاالى شرکت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.
8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659هـ هیات محترم وزیران و اصالحیه هاى بعدى آن مى باشد.

www.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب  * شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى ، کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى در سایت 
اطالعات بیشتر با تلفن: 37072822-051 تماس بگیرید.

شماره: 1398/1295

شهردارى اسالمشهر (سازمان مدیریت و مهندسى شبکه حمل و نقل) در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 از محل اعتبارات شهردارى (سازمان) اجراى پروژه هاى ذیل را از طریق 
مناقصه عمومى واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقى واجد شرایط ، داراى رتبه بندى دعوت میگردد جهت شرکت در  مناقصه و دریافت اسناد به امور مالى سازمان مراجعه نمایند. ضمنًا 

مهلت ارسال پیشنهادات  حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت اول 98/3/8 ، نوبت دوم 98/3/13
مهلت اخذ اسناد از تاریخ 98/3/13 لغایت 98/3/26 مى باشد.

بدینوسیله باطالع اعضاى محترم شرکت تعاونى تولیدى و توزیعى 516 تبریز به شماره ثبت 6992 و به شناسه ملى 10200130119 مى رساند جلسه مجمع 
عمومى عادى ساالنه نوبت اول شرکت تعاونى ، از ساعت 10 الى 12 روز یکشنبه مورخه 1398/4/2 در محل سالن آمفى تئاتر باشگاه فرهنگى ورزشى 
کارگران واقع در خیابان ششگالن جنب سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد لذا از تمامى اعضاى محترم دعوت مى شود در این جلسه 
حضور بهم رسانند ، ضمنًا کاندیداهاى بازرس مى توانند 10 روز پس از انتشار آگهى به دفتر شرکت مراجعه و ثبت نام نمایند و همچنین سهامدارانى که 
تمایل دارند جهت شرکت در جلسه مجمع وکیل انتخاب نمایند از 7 روز مانده به تاریخ مجمع با حضور تواما موکل و وکیل در دفتر تعاونى ، فرم مخصوص 

را امضاء نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره 
2- استماع گزارش بازرس

3- اتخاذ تصمیم در خصوص بیالن مالى سال 1397
4- اتخاذ تصمیم در خصوص سود و زیان سال 1397 و نحوه تقسیم آن 

5- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادى هیئت مدیره براى سال 1398
6- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش پیشنهادى براى هیئت مدیره 

7-  اتخاذ تصمیم در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه
8- تعیین روزنامه رسمى و على البدل 


