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 یک شنبه  2 تیر 1398  شماره 5052 

آگهى مزایده عمومى شماره 98/5  (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در پارك آیت 
ا... مدنى (ره) جهت احداث گلخانه ، به صورت اجاره به متقاضیان واجد شرایط بر اساس اسناد 
و مدارك مزایده و شرح خدمات قرارداد واگذار نماید. جهت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 

98/04/17 به سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نمایید.
مورخ  در  پاکات  بازگشایى  و   98/04/19 تاریخ  تا  حداکثر  پیشنهادات  قبول  مهلت  ضمنًا 

98/4/20 مى باشد.
کلیه ى هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان
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آگهى مناقصه عمومى 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان کهگیلویه و بویراحمد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى
استان کهگیلویه و بویراحمد

بویراحمد در  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان کهگیلویه و 
نظر دارد به استناد مجوز شماره 383326/ت 27506 هـ مورخ 1381/9/5 هیات دولت 
نسبت به واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى در اجراى طرح تحقیقاتى و آموزشى خود 

با انعقاد قرارداد یکساله اقدام نماید.
کلیه متقاضیان واجد شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و رویت محل و 
حجم کار حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1398/04/12 سامانه تدارکات الکترونیکى 
کشاورز  بلوار   ، یاسوج  گزار:  مناقصه  نشانى   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت 
تلفن  با شماره  یا  استان مراجعه  منابع طبیعى  و  و آموزش کشاورزى  مرکز تحقیقات 
33341703-074 تماس حاصل نمایند. ارائه پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت ادارى 
مورخ 1398/04/22 (حداقل ده روز کارى پس از مهلت دریافت اسناد) خواهد بود.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل ده درصد قیمت پیشنهادى به صورت ضمانت 
شماره  حساب  به  نقد  وجه  واریز  یا  بانکى  شده  تضمین  چک  یا  معتبر  بانکى  نامه 
ترویج  و  آموزش   ، تحقیقات  سازمان  سپرده  بنام  کشاورزى  بانک  نزد   770266780

کشاورزى مى باشد.
ارائه پیشنهادات ایجاد حق براى شرکت کننده  یا مزایده و  صرفًا شرکت در مناقصه 
در  است  مجاز  سازمان  و  باشد  نمى  سازمان  براى  اختیار  سلب  یا  و  تکلیف  ایجاد  و 
چارچوب آیین نامه مالى و معامالتى خود و با عنایت به صرفه و صالح سازمان هر یک 

از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى خریدارى نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 98/04/01 تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 98/04/05 در قبال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز 
شده بحساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان

مدت تحویل پیشنهادات: از روز پنج شنبه مورخ 98/04/06 لغایت به ترتیب جدول فوق ساعت 7/30 و 8 صبح روز دوشنبه مورخ 98/04/17
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان ، چهارباغ باال ، خیابان شریعتى ، دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکى معتبر یا فیش واریزى به حساب جارى سپهر 
صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و 

چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى اقتصاد ملى و سیاست روز بعهده برندگان مناقصه مى باشد.
2- مناقصه گران بایستى داراى تاییدیه فنى از توانیر باشند.

3- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.
4- اسناد و مدارك و اطالعات کامل این مناقصه در سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسى میباشد همچنین 

آگهى این مناقصات در سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس
 www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.

5- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ 
تعیین شده واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق استان اصفهان
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مناقصه خرید انواع کابل آلومینیوم و سیم روکش 1
دار و کابل انشعاب

8/303/828/000/000 صبح1690/9898/04/17

9/001/411/000/000 صبح1691/9898/04/17مناقصه خرید انواع کوبیکل کمپکت2

ت اول
نوب آگهى فراخوان ارزيابى كيفى

شماره مجوز 1398,1645
شــركت نفــت فالت قاره ايران در نظر دارد نســبت به  انجــام ارزيابى كيفى جهت خريد/ تامين كاالى مورد نياز خود از طريــق مناقصه عمومى دومرحله اى اقدام نمايد. 

بدينوسيله از شركت هايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.
FLS-9530089-FL/SZ :1ـ شماره مناقصه

THREE: PHASE POWER TRANSFORMER :2ـ موضوع مناقصه
3ـ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم.

4ـ آخرين مهلت ارائه پيشنهادات متقاضيان 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.
5ـ توانايى ارائه ضمانتنامه بانكى شــركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 337/500/000 ريال با اعتبار 3 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشــابه در صورت كســب 

حداقل امتياز قابل قبول/ يا واريز نقدى مبلغ مذكور
6ـ متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.

7ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 23942657ـ021 تماس حاصل نمايند.
8ـ محل ارســال پيشــنهادات: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مســجد بالل، نرســيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، كميســيون 

مناقصات.
9ـ مناقصه گرانى كه از ابتداى ســال 1397 در مناقصات مشــابه (در حدود مناقصه حاضر) توســط شركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى و حداقل امتياز الزم را كسب 

نموده اند، نيازى به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف تكميل جداول ارزيابى و اعالم آمادگى كتبى آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.
ـ تكميل جداول ارزيابى الزامى مى باشد. عدم تكميل جداول منجر به رد كيفى پيشنهاددهندگان مى گردد.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران 
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