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ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزى ،ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﺠﻬﯿﺰ
ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ وﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ
ﮔﻔــﺖ :آﺋﯿﻦ ﮐﻠﻨﮓزﻧﻰ ﻣﺪرﺳــﻪ
ﺧﯿﺮى ﺳــﻪ ﮐﻼﺳــﻪ در روﺳﺘﺎى
ﮐﻮﺷــﮏ ﻋﻠﯿﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﯾﻢ ﻓــﺮورد ،ﺧﯿﺮ
ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎز و ﺗﻨﻰ ﭼﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ،داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎى
آنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .دراﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺮوز ﮐﺮﻣﻰ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزى ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻠﻨﮓزﻧﻰ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﯿﺮى
از ﺳﻮى ﯾﮑﻰ از ﺧﯿﺮﯾﻦ ارﺟﻤﻨﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻓﻬﯿﻢ و ﺧﻮﻧﮕﺮم اﺳﺘﺎن واﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .وى اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﮏاﻧﺪﯾﺶ ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮدهاﻧﺪ و در اﻣﺮ ﺧﯿﺮ
ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎزى از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارﻧﺪ درﯾﻎ ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺮﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎزى
اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ داراى ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﻰ
اﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :از ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﮏاﻧﺪﯾﺶ دﻋﻮت ﻣﻰﺷــﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﺮ
ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎزى ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮ اﺧﺮوى ،در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎزى از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﯿﺮى اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اذﻫﺎن ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ آن ﺑﺮاى ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺟﺎوداﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزى ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻓﻀﺎى آﻣﻮزﺷﻰ داراى ﺳﻪ ﮐﻼس درس ،ﺳﺮوﯾﺲ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و آﺑﺨﻮرى ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎى  258ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﺳــﻂ ﺧﯿﺮ ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮورد اﺣﺪاث و ﺳــﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳــﺎزى
ﻣﺪارس ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻣﻰرﺳﺪ .ﮐﺮﻣﻰ در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﺧﯿﺮ
ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎز درﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮورى ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻰ
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻓﻀﺎى آﻣﻮزﺷﻰ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳﻮج ﻣﺎ را دراﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﺪس
ﯾﺎرى ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮورد ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺧﯿﻠﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ
و ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﻰ را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ازﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﺎﻟﻰ دارﻧﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ راه ﺧﯿﺮ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ  :ﺳﻮﭘﺎ

روزهدار اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﻰ در ﺣﺎل ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﻘﻼل در ﺷﻬﺮ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ

روﺣﺎﻧﻰ :اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﻰ دارد و ﻗﺮصﻫﺎى ُﻣﺴﮑﻦ
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ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮدن ،در
آراﻣﺶ زﯾﺴﺘﻦ ،ﻟﺬت و ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺷﻮق
ﺷــﺮوع روزى ﺧﻮب از ﺧﻮاب ﺑﯿــﺪار ﻣﻰﺷــﻮﯾﺪ .در ﻣﻮرد
ﺧﻮد و رواﺑﻄﺘﺎن ﺑﺎ ﺳــﺎﯾﺮ اﻓﺮادى ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰﺗﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺣﺴــﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮاوان ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ .از ﮐﺎرﺗﺎن ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮﯾﺪ
و از ﯾﺎرى ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان اﺣﺴــﺎس رﺿﺎﯾــﺖ دارﯾﺪ .ﻫﺪف
اﺻﻠﻰ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ و ﺳــﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهاى

ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﻫﻤﻮاره در وﺟﻮدﺗﺎن ﺑﺠﻮﺷــﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴــﺎن ﮐﺎرآﻣــﺪ و ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻟــﻎ ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ
ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷــﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻤﺎل
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮاى آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﺷﮑﺮﮔﺰار
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ
ﯾﺎ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ .ﮐﺎﻓﻰ اﺳــﺖ ﻫﻔﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺿﺮورى را در ﻣﻮرد
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
 (1ﺷــﻤﺎ ﺷــﺨﺼﻰ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺧﻮب و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﺴــﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ارزشﻫﺎى واﻻ دارد ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
 (2در ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﻮارد ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻤﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻬﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .اﻓﺮاد ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
و ﻣﻮﻓﻖ اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن و اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

 (3ﺷــﻤﺎ ﺗﻮان و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘــﻰ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺮاى ﺧﻠــﻖ زﻧﺪﮔﻰ و
دﻧﯿﺎى روﯾﺎﯾﻰ ﺧﻮد دارﯾﺪ .ﺗﻮان ﺷــﻤﺎ آن ﻗﺪر ﺑﺎﻻﺳــﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺻﺪ ﺑــﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻨﯿــﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﻪ آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 (4دﻧﯿﺎى ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﺧﻠﻖ ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق وﺟﻮدﺗﺎن ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ .ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﻠﺒﻰ ﺷﻤﺎ
ﺧﺎﻟﻖ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰﺗﺎن اﺳــﺖ و رﯾﺸﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪهاى
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن دارﯾــﺪ از دوران ﮐﻮدﮐﻰ در وﺟﻮدﺗﺎن
ﺷــﮑﻞ ﻣﻰﮔﯿﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﺑﺎورﻫﺎى ﻣﻨﻔﻰ
ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰﻫﺎى ﺧﻮد ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ
زﻧﺪﮔﻰﺗﺎن ﻋﻮض ﻣﻰﺷﻮد.
 (5ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻓﮑﺎر و ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﻰﺗﺎن

را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﮑﺮ ﺷــﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎغ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻞﻫﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪ و از آنﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ آن وﻗﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎى ﻫﺮزى ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻔﺎدهاى ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﺪارد آن ﺑﺎغ را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
 (6ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روى زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺷــﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ
ﺷــﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮﺳــﯿﺪ ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰﺗﺎن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 (7ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠــﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫــﺎ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻰآورﯾﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﺰرگ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﻰ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ دو دﻟﻰﻫﺎ و ﺗﺮسﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎى ﺷــﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﻣﻰآﯾﯿﺪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻰروﯾﺪ.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

تاریخ انتشار98/02/25 :

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی اصفهان در ساعت 10روز
سه شنبه مورخ 1398/03/07در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به
آدرس :اصفهان ،خیابان هزار جریب ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان برگزاری می شود .از
کلیه اعضا دعوت می شود شخص ًا یا وکالت ًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور
به هم رسانند.
* ضمن ًا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آرای وکالتی
هر عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بودو اعضای متقاضی اعطای نمایندگی
میبایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1398/3/6در محل دفتر تعاونی مسکن حاضر تا پس از
احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:
 -1تمدید مدت زمان فعالیت تعاونی مسکن موضوع ماده 6اساسنامه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ا ی عملیات خاکبرداری و حمل خاک
محل پالک های تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

الف:دستگاهمناقصهگزار:تعاونیمسکندانشگاهعلومپزشکیاصفهان
ب:موضوعمناقصه :عملیات خاکبرداری ،حمل خاک ،پی کنی ،کانال کشی ،گودبرداری محل پالک های تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان براساس جدول برآورد مندرج در اسناد مناقصه
محل موضوع مناقصه :واقع در اراضی چشمه توتی اصفهان ،ضلع شرقی ترمینال صفه
مبلغ برآورد اولیه طرح توسط مشاور 13.000.000.000:ریال
ج:نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:ضمانتشرکتدرمناقصهمعادل 650.000.000ریال(بهحروفششصدوپنجاهمیلیونریال)بهصورت
ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر و یا واریز سپرده نقدی به حساب شماره 56205980/72بانک ملت در وجه شرکت تعاونی
مسکندانشگاهعلومپزشکیاصفهان
د :نحوه و مهلت دریافت اسناد و شرایط مناقصه :متقاضی دفترچه اسناد مناقصه ،منوط به داشتن شرکت با حداقل رتبه ( 4چهار) راه و باند یا
ابنیه از سازمان برنامه و بودجه می تواند از تاریخ 98/2/25لغایت  98/2/31با مراجعه به نشانی اصفهان ،خیابان هزار جریب ،ورودی کوی امام
جعفر صادق ،مجتمع پردیس ورودی ،9واحد 1نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام نماید.
(هزینه و مبلغ خرید اسناد معادل 2.000.000ریال می باشد).
هـ :آخرین مهلتتسلیمپیشنهاداتوتاریخگشایشپاکتها:اسناد و پیشنهادات مناقصه گران شامل پاکت های الک و مهر شده می بایست
حداکثر تا پایان روز 98/3/1به همان مرجع تسلیم و رسید دریافت اسناد ،دریافت گردد.
* کمیسیون مناقصه به منظور گشایش پیشنهادات ،جلسه ای راس ساعت 10صبح روز شنبه 4خرداد ماه 98در محل فوق تشکیل خواهد داد.
و :کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و دستگاه مناقصه گزار در رد تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد و
مناقصهگر حق هیچگونه اعتراضی در رد یا قبول پیشنهاد ندارد.
تذکر مهم :1مالک قیمت گذاری فهرست بها سال 1398می باشد.
تذکرمهم :2این مناقصه به هیچ عنوان مشمول شرایط تغییر آحاد قیمتی نخواهد شد و هیچگونه تعدیلی به آن تعلق نخواهد گرفت.
تذکر مهم :3مدت زمان اجرای کار 4ماه می باشد.
تذکر مهم :4حداقل رتبه جهت شرکت در مناقصه رتبه 4راه و باند یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه می باشد.

شرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهاندرنظردارد:خدماتموردنیازخودرابهشرحذیلوبهاستنادقانونبرگزاریمناقصات
و آیین نامه معامالت شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه

شماره
مناقصه

نظارت بــر نصــب ،بهینه ســازی،
تعمیــرات و تســت لــوازم انــدازه
گیری دیمانــدی و غیــر دیماندی در
محدوده شــرکت توزیع برق اصفهان

9813009

تاریخ توزیع
دفترچه
1398/02/25

مهلتتهیه
دفترچه
1398/02/30

آخرین مهلت تحویل
پاکات
1398/03/11

مبلغتضمین
(ریال)
330.000.000

مهلت تحویل پاکات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/03/11

* پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت های زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت
اداری روز شنبه مورخ  1398/03/11به نشانی :اصفهان ،چهار باغ عباسی ،خیابان عباس آباد ،ساختمان ستاد شماره
یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ،طبقه همکف ،دبیرخانه شرکت ،تحویل نمایند .به پیشنهادهایی که بعد از
مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانیhttp://tender.tavanir.org.ir :
سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانیhttp:iets.mporg.ir:
سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانیhttp://eepdc.ir:
* جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن  031-32216102واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهی
بیشتر در مورد الزامات ،اطالعات ،شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 36635321:دفتر نظارت و کنترل لوازم
اندازه گیری تماس حاصل فرمایید.
نوع تضمین شرکت در مناقصه :در اسناد درج شده است.
ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت http://www.eepdc.irجهت
به روز رسانی مدارک ثبتی الزامی است (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن  32241153آقای امیرانی تماس
حاصل فرمایید).
* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا
تماس با واحد مناقصه و مزایده ،از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند ،در غیر این صورت مسئولیت عدم
رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضای کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارایه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
* به مدارک ،پیشنهادات و نامه های فاقد امضا ،مخدوش یا بعد از انقضای مهلت مقرر واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
* سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

