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روحانی:

دشمنازتروروحشیانه
شهیدسلیمانیضررکرد

صفحه 3

آیتاهلل مصباح یزدی دار فانی را وداع گفت

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درگذشت.
به گزارش اعتدال ،آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی ،مجتهد ،بنیانگذار و رئیس مؤسســه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی ،نماینده منتخب مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری ،عضو سابق شورای عالی انقالب
فرهنگی ،عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،رئیس سابق شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت و یکی از استادان
حوزهٔ علمیهٔ قم شامگاه جمعه  ۱۲دی ماه درگذشت.آیت اهلل مصباح یزدی آثار متعددی درباره علوم اسالمی از جمله
تفسیر ،فلسفه و معارف اسالمی دارد .کتابهای «آموزش فلسفه»« ،اخالق در قرآن» و «نظریه سیاسی اسالم» از
جمله آثار اوست .وی از مهمترین نظریهپردازان و مدافعان نظریه والیت مطلقه فقیه در ایران است.
رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ،از چند روز پیش در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده
بود که پس از شش روز بستریشدن در بیمارستان درگذشت.
روزنامه اعتدال درگذشت این عالم ربانی را به مراجع عظام تقلید و همچنین حوزه علمیه قم تسلیت میگوید.

آگهی فراخوان ارزیابی کيفي شماره 990/6005
(شما ر  2099001188000039د رساما نه ستاد)

شناسه آگهی1068089:

شرکت مناقصه گزار :شرکت برق منطقه ای اصفهان
شماره
990/6005

موضوع

مناقصه عمومی تامین تجهیزات استاندارد سازی و توسعه
مرکز داده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران

شناسه آگهی1070409:
میم الف3215

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی تامین تجهیزات ،استاندارد سازی و توسعه مرکز داده شرکت ملی
پســت جمهوری اســامی ایران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به شماره 2099003067000066برگزار نماید.

شرایط و الزامات ورود

ارزیابی کیفی ،پیمانکاران أحداث قطعه خط زمینی

-دارا بودن حداقل رتبه  ۵نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۶۳کیلوولت تغذیه پسته  63/20کیلوولت الله

 دارا بودن سابقه اجرایی کابل زمینی در سطح ولتاژ حداقل  ۶۳کیلوواتشامل احداث نقب پا منهول .کابل کشی ،نصب مفصل و سر کابل

نحوه دریافت اســتعالم ارزيابي کيفي  :کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دريافت و تحویل اســناد
اســتعالم ارزيابي کيفي تا تهیه لیســت کوتاه ،با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) « به آدرس
 WWW . setadiran . irامکانپذیر خواهد بود.
اطالعات تماس ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت
گواهــی امضــاء الکترونیکی (توکن )  :مرکز تماس ۰۲۱-41934 :تماس با کارفرما درصورت لزوم ســاعات اداری
روش های کاری با شما دو ) 031-36277687
مهلــت در یاقــت اســناد  :از ســاعت  ۱۰صبح روز شــنبه مــورخ  1399/ ۱۰ / 06تا ســاعت  16روز پنجشــنبه
مورخ 1399/ ۱۰ / 18
مهلت و محل تحویل اســتعالم ارزیابی کیف  :نســخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسنادمناقصه بایستی
حداکثر تا ســاعت 14: 00روز دوشــنبه مورخ  1399 / ۱۱ / 06در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد)
بارگذاری مي گردد.
شرایط فراخوان ارزیابی :
 -١پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و و مقررات از شرکت های واجد شرایط
براي دريافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد امد آمد .
 - ۲شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا  ۲ساله آينده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه
استفاده نماید.
 -۳سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی  ،موجود می باشد .
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
http://iets.mporg.ir
www.tavanir.org.ir
www.erec.co.ir
wiw.setadiran.ir
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت(ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد .الزم اســت مناقصه¬گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ  1399/10/13می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  19روز چهارشنبه

تاریخ 1399/10/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :

ساعت  17روز دوشنبه

تاریخ 1399/10/29

زمان بازگشائی پاکت ها :

ساعت  8روز سه شنبه

تاریخ 1399/10/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه¬گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس -تهران
– خیابان شریعتی -نرسیده به پل سیدخندان -ورودی شماره  20مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -ساختمان مرکزی شرکت
ملی پست  -طبقه همکف  -کميسيون معامالت ارسال نمایند و یا با تلفن  0912-8458896آقای نظرنژاد تماس حاصل فرمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021- 41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

نوبت اول

«آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای»

شــهرداری اسالمشــهر در نظر دارد به اســتناد ردیف بودجه مصوب سال  1399پروژه های ذیل را از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید .بدینوسیله از
پیمانکاران واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت درتجدید مناقصه عمومی و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسالمشهر
مراجعه نمایند .ضمنا مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود .هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده تجدید مناقصه
عمومی می باشد .
مشخصات موضوع مورد تجدید مناقصه عمومی:
مبلغ اعتبار

مبلغ سپرده شرکت در
مناقصه عمومی (ریال)

ردیف

موضوع تجدید مناقصه
عمومی

ردیف بودجه

مدت
اجراء

صالحیت /رتبه

1/425/000/000

1

پروژه جدولگذاری و
روسازی معابر سطح شهر

37019/37

 4ماه

رتبه  5راه

28/500/000/000

1/250/000/000

2

پروژه ترمیم و نگهداری
حفاری های غیر مجاز

33019/56

 6ماه

رتبه  5راه

25/000/000/000

(ریال )

به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
سایر شرایط در اسناد تجدید مناقصه درج گردیده است.
چاپ اول 99/10/13 :
چاپ دوم 99/10/20 :
مهلت دریافت اسناد تجدید مناقصه  :از مورخ  99/10/20الی 99/11/01
مهلت تحویل اسناد تجدید مناقصه  :ساعت  14:00مورخ 99/11/02
جلسه کمیسیون عالی معامالت  :ساعت  15:00 :مورخ 99/11/04

حسین طال-شهردار اسالمشهر

