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آگهی

آگهی مزایده نوبت اول
به موجب پرونده کالسه  940206اجرایی شعبه اول حقوقی یاسوج محکوم له
آقای سید محمد حسین نصیب به وکالت از بانک ملت تقاضای فروش اموال توقیفی
محکوم علیه آقای حسن والی نژد فرزند عبدال به شماره ملی 1209160277
نموده که نوع ومشخصات اموال مورد مزایده بشرح ذیل میباشد معادل مبلغ
4.976.056.000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ  150.341.680ریال هزینه دادرسی
ومبلغ 161.281.680ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیر
تادیه وفق قرارداد بانکی در حق محکوم له بانک ملت با وکالت سید محمدحسین
نصیب ومبلغ 248.802.800ریال بابت حق االجرا درحق صندوق دولت واز طریق
آگهی مزایده وانتشار آگهی دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار را نموده به همین
سبب در مورخ  1396/12/6از ساعت  11الی  11:30در محل شعبه اول اجرای احکام
حقوقی دادگاه عمومی یاسوج مزایده برگزار خواهد شد.متقاضیان می توانند در
مدت پنج روز قبل از انجام مزایده اموال را به آدرس ذیل مالحضه نمایند قیمتی که
مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ
 6.019.600.000ریال بوده وبرنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد
ودرصورت عدم پر داخت مابقی بهای اموال را ظرف30روز پس از انجام مزایده
پرداخت نماید ودرصورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول میباشد ونوع
ومشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل می باشد:ارزیابی پالک ثبتی شماره
 730.644واقع در قطعه2بخش 26فارس به مساحت 290.26متر مربع بنام آقای
حسن والی نژاد واقع در یاسوج-شهداء-2ثبت وسند مالکیت تک برگ به شماره
-91-877696د صادر وتسلیم گردیده است.ملک شامل ششدانگ عرصه واعیان
یک باب ساختمان تک واحدی با طرح دوبلکس به مساحت عرصه  290.26متر
مربع واعیان طبق مندرجات پروانه ساختمانی به مساحت همکف118.20مترمربع.
اول به مساحت  159.20مترمربع به انضمام یک باب زیرزمین به مساحت20متر
مربع بامشخصات اسکلت فلزی،سقف طاق ضربی،درب وپنجره فلزی-بدنه داخلی
طبقات تا ارتفاع یک متر کاشی طرح سرامیکی ومابقی سفیدکاری وتایل طرح
پی وی سی-کف طبقات سرامیک وآشپزخانه کاشی وسرامیک با کابینت ام دی
اف،نما سنگ مرمریت ودارای انشعابات آب وبرق وگاز وموقعیت قرارگیری ملک
شمالی وفاقد حیاط خلوت وکف حیاط جلو موزاییک ودیوار محوطه با نمای شیشه
سیمانی با ترکیبی از شیشه وسیمان وماسه میباشد.قدمت بنا باالی یازده سال
وفاقد گواهی پایان کار ساختمانی می باشد( ارائه نگردید)و ارزش شش دانگ
پالک مذکور 6.019.600.000ریال(شش میلیارد و نوزده میلیون وششصد هزار
ریال) ارزیابی گردیده است.الزم به ذکر است که باتوجه به نامه بازداشتی سند
واصله از اداره ثبت واسناد امالک یاسوج ملک فوق طی سند رهنی شماره 22607
مورخ  1379/7/5به نفع بانک ملی به مبلغ180.000.000ریال به مدت 10سال ثبت
شده که با توجه به استعالم بعمل آمده از بانک ملی به تاریخ  1396/9/1اعالم نموده
اند که فک رهن گردیده ومازاد اول رهنی شماره  37055مورخ  1381/9/11که به
نفع بانک ملت به مبلغ  1.606.403.647ریال به مدت  78ماه ثبت شده است.
مدیردفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی9یاسوج:ابراهیمی
آگهي تحديد حدود اختصاصي پالك  601.4327مجزا شده از اراضی مادوان
که به علت عدم حضور منتشر میگردد:
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب خانه به مساحت 191.23مترمربع مجزا
شده از اراضی مادوان واقع در قطعه 2بخش  26فارس بنا به درخواست كتبي آقاي
نورمحمد ارسالن خو فرزند امان اله تقاضاي تحديد حدود اختصاصي نموده وقت
تحديد حدود از ساعت 8صبح روز  96/12/8در محل وقوع ملك شروع و عمليات
تحديد حدود به عمل گهي از متقاضيان و كليه صاحبان امالك مجاور طبق ماده
 14قانون ثبت دعوت ميشود كه در موعد تعيين شده در محل حضور بهم رسانند
واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي برابر ماده 20قانون ثبت از
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به مدت 30روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار 96/11/17:
رمضان استوی رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

سند و برگ سبز سواری پژو پارس رنگ سفید روغنی مدل  1394به
شماره پالک 732-49ج 34به شماره موتور  124k0642223وشماره شاسی
 NAAN01DE9FH233914به نام روح اهلل آقایی مفقود وفاقد اعتبار
میباشد.
سند سواری پژو پارس مدل 90رنگ سفید روغنی به شماره پالک572-49ج29
به شماره موتور  12490229822وشماره شاسی NAAN21CA8BK132892
به نام فردین بهادر مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
سند خودروی سواری پژو  ۴۰۵به رنگ نقره ای متالیک مدل  ۱۳۸۹به شماره
موتور  ۱۲۴۸۸۳۴۸۷۳۰و به شماره شاسی  NAAM01CA9AK889333وبه
شماره پالک  ۵۳م  ۳۷۲ایران  ۶۳به نام انوشیروان غفاری پور مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد .
برگ سبز سواری پراید رنگ سفید روغنی مدل  1387به شماره پالک -49
625ب 76به شماره موتور  2722356وشماره شاسی s1412287575945به نام
خسرو شاکریان مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
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افتتاح هفدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کهگیلویه و بویراحمد
هفدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کهگیلویه و بویراحمد با شرکت  260ناشر و با
حضور معاون حقوقی استانها و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از
مسئوالن استانی و شهرستانی در یاسوج گشایش یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد در آیین افتتاح این نمایشگاه
گفت :در نمایشگاه بزرگ کتاب یاسوج  500هزار جلد کتاب عرضه شده است.
رضا دهبانی پور افزود 135 :غرفه در این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید
عالقهمندان دایر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :کتابهای نمایشگاه
یاسوج با  30درصد تخفیف از طریق خرید بن کتاب به فروش میرسند.
ساعت بازدید از نمایشگاه نیز  9صبح تا  12ظهر و  15تا  19عصر است.
برخی برنامههای جانبی از جمله کارگاههای آموزشی اهل قلم ،نقد کتاب ،رونمایی
کتاب ،انجمن شعر و تجسمی و موسیقی محلی نیز در حاشیه این نمایشگاه برگزار

شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان گچساران
متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی جهت اجرای قرار کارشناسی به آقای  /خانم حسین
مزروعی فرزند فرج
خواهان آقای  /خانم مهسا حیدری با وکالت بهادر حسن پور دادخواستی به
طرفیت خوانده آقای حسین مزروعی به خواسته اثبات مالکیت مطرح که به این
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987416300474شعبه سوم دادگاه
عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان گچساران ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/12/15ساعت  10:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی
در دادگاه حاضر گردد .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرستان گچساران – حسین کناری
استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان گچساران – مجتمع ادارات – خیابان
عدالت – دادگستری شهرستان گچساران
م الف 96/769:
آگهی مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو405
به موجب پرونده اجرائی کالسه  9600570یک دستگاه اتومبیل سواری
پژو 405جی ال ایکس نقره ای رنگ مدل  1385به شماره انتظامی ایران
689-49ب 37وشماره موتور  12485191846وشماره شاسی 24258127
متعلق به آقای حسین قلی پور چنارستان سفلی که طبق نظریه مورخه
 1396/10/24کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  110000000ریال ارزیابی
شده،از ساعت 9الی  12روز یکشنبه مورخ  1396/12/6در پارکینگ نیروی
انتظامی واقع در مادوان از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ
 110000000ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می
شد وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشر وحق
مزایده نقدا وصول خواهد شد.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم
گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار
خواهد شد.
تاریخانتشار1396/11/17:
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج-حشمت اله زمانی زاده

می شود.
در این نمایشگاه از سه کتاب به نامهای «سی سخت نگین جنوب» تألیف نیکنام
حسین پور« ،دلفین مرده» به نویسندگی حسین بهرامی و «این خانه بدون او» تألیف
اعظم کاظمی از نویسندگان کهگیلویه و بویراحمدی رونمایی شد.
در پانزدهمین دوره نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد که  ۱۲تا  ۱۸بهمن سال
 ۱۳۹۴در یاسوج برپا شد  ۶میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال بن کتاب فروخته شد.
 150هزار نفر از نمایشگاه کتاب سال  94استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید
کردند.
در شانزدهمین نمایشگاه کتاب استان در سال گذشته نیز  120هزار عنوان کتاب در
قالب یک میلیون و  ۲۰۰هزار جلد در موضوعهای مختلف در عرضه شد.
نمایشگاه سال  95کهگیلویه و بویراحمد  ۱۷۰غرفه داشت که  ۳۵۰ناشر کشوری و
 ۸ناشر استانی در آن شرکت کرده بودند.

350میلیارد ریال در شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد هزینه شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد گفت :افزون بر
350میلیارد ریال در  10ماه گذشته سال جاری برای راه اندازی واحد های راکد

با همکاری ثبت اسناد و امالک

تولیدی مستقر در شهرکهای 13گانه این استان هزینه شد.
سهراب بنام اظهار داشت :با این میزان اعتبار هزینه شده  16طرح راکد به چرخه
مجدد تولید و  16طرح با پیشرفت باالی 60درصد نیز به بهره برداری رسید.
وی بیان کرد200 :میلیارد ریال از این میزان اعتبار برای  16طرح راکد صنعتی بوده
که حدود  120میلیارد ریال آن در قالب تسهیالت و از محل ستاد تسهیل و رونق تولید
به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد میزان اعتبار هزینه شده
برای 16طرح با پیشرفت فیزیکی باالی  60درصد که در سال جاری راه اندازی شده اند
را افزون بر  150میلیارد ریال عنوان کرد.
وی بیان کرد :بر اساس برآوردها میانگین راه اندازی مجدد هر کارخانه و واحد تولیدی
راکد رقمی حدود  15تا  20میلیارد ریال است.
بنام میزان اشتغالزایی ایجاد شده برای این  32طرح را افزون بر 280نفر ذکر کرد.
وی با بیان اینکه حدود  35درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک
های صنعتی استان همچنان به دالیل متعدد نیمه فعال و راکد هستند ،گفت :ظرف
یک سال گذشته همچنین افزون بر 190هکتار زمین در شهرکهای صنعتی و در
قالب  142قرارداد به واحدهای تولیدی و صنعتی این استان واگذار شد که ارزش
سرمایهگذاری این میزان زمین بیش از چهار هزار میلیارد ریال است.
هماینک حدود  290واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در شهرکها و نواحی
صنعتی استان مستقر است.
کهگیلویه و بویراحمد دارای  13شهرک و ناحیه صنعتی فعال است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 96/8

کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق خانواده برگزار شد

نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری –تلفن  07433334812:درنظر
دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی وبرآورد ذکر شده با شرایط عمومی واختصاصی
زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی به شرکت هایی که دارای حداقل رتبه دو در رشته آب
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ودارای ظرفیت آزاد هستند واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
کارگاه آموزشی آشنایی بانوان با مسائل حقوقی خانواده ،ویژه بانوان کارمند دستگاه
های اجرایی در جهت حمایت از خانواد ،ترویج فرهنگ ازدواج و کاهش طالق برگزار
شد.
یکی از مشکالت پیش رو جوامع امروزی که هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل
میکند مبحث طالق و واثرات ان بر خانواده وبه طبعه آن بر جامعه است،وهمه با این
قضیه به صورتی که در جامعه وجود دارد و جدادشدن زوجین از هم هستن اشنایی
داریم ولی شاید تا به حال اسم طالق خاموش به گوشتان نخورده باشد ،طالق خاموش
با طالق عادی فرق دارد .در طالق عادی ازهم جدا ونسبت به هم نامحرم بوده .اما طالق
خاموش این طور نیست،در طالق خاموش زن و شوهر نسبت به هم محرم هستند و
در یک منزل و سر یک سفر هستند .اما متاسفانه از مسئولیت خود نسبت به دیگری
بی اطالع هستند و هیچ وظیفه و عاطفه ای بین آنها در جریان نیست .که شاید یکی از
دالیل این نوع قطع ارتباط روحی عذم شناخت کافی طرفین از حق و حقوق خود است.
طالق به دالیل مختلف از جمله مشکالت اقتصادی،عدم تفاهم ،اختالف فرهنگی و
غیره صورت میگیرد متاسفانه طبق امار ایران رتبه چهارم طالق در جهان را به خود
اختصاص داده است،د كه رشد طالق در آن  8درصد و رشد ازدواج  5/5درصد بوده
است .این موضوع زنگ خطري براي خانوادهها خوانده شده.
در استان کهگیلویه وبویراحمد طبق امار ارایه شده از طرف مدیر کل ثبت اسناد و
امالک استان به عنوان مرجع ذی صالح طی  9ماهه نخست سال جاری واقعه طالق
کاهش  9درصدی ودر بحث ازدواج  6درصدی را دارشتیم.
جامعه کنونی جهت کاهش این معضل اجتماعی باید در بحث اموزشی و فرهنگ
سازی به صورت تاثیر گذاری وارد عمل شود که در این راستا می طلبد دستگاههای
آموزشی و فرهنگی در زمینه آموزش ازدواج درست و منطقی و نهادینه شدن گفت وگو
در بین زوجین برای حل مسائل و مشکالت زندگی و آگاهی بخشی به خانوادهها برای

پیامدها و اثراث زیان بار طالق فرهنگ سازی کنند.
در این راستا اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد با همکاری امور
بانوان استانداری کارگاه آموزشی اشنایی با حقوق خانواده ویژه بانوان کارمند دستگاه
های اجرایی استان باهدف اشنایی این قشر از جامعه در ابطه با حق و حقوقشان در
جهت کاهش طالق را برگزار کرد.
درحاشیه این جلسه مسئول امور بانوان ثبت اسناد و امالک کهگیلویه وبویراحمد
در این کارگاه با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه و تبریک ایام اهلل دهه فجر
اظهار کرد :این کارگاه آموزشی زنان به منظور آشنایی با حقوق خود است و بحث اصلی
ما رسیدن به تحکیم بنیان خانواده خواهد بود .در همین راستا بر این عقیده هستیم که
هر کدام از اعضای خانواده با دانستن حقوق خود به این هدف می رسند.
علینقیان با تأکید بر آگاهی دادن زنان و دختران نسبت به حقوق خود گفت :عدم
آشنایی زنان با حقوق خود ازجمله مشکالت این قشر از جامعه است که این عدم
شناخت کافی باعث تضعیف حق و حقوق و در پی آن ایجاد روابط سرد در محیط
خانواد شده و این فاکتور پیامد های بدی را برای خانواده و درپی ان جامعه ،به دنبال
خواهد داشت.
علینقیان گفت :با برگزاری این چنین کارگاهایی آموزشی هم مردان و هم زنان
باید به تمام حقوق خود آشنایی پیدا کنند تا بتوانند به درستی حق و حقوق خود را
مطالبهکنند.
کارگاه آموزشی توسط سید جواد سیادت نسب کارشناسان حقوقی اداره اجرای
اسناد رسمی ثبت اسناد و مدرس دانشگاه برگزار شد .در این کارگاه مواردی مانند
اشتغال زنان و حقوق مالی زن ،طالق ،شرایط ضمن عقد ،فرزند خواندگی ،مهریه ،
کرامت زن  ،ازمایش ژنتیک قبل از ازدواج غیره آموزش داده شد .و در پایان به سواالت
شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
توام با ارزیابی کیفی () 96/250/2452

شرکت خطوط لوله و مخاربات نفت اریان

شماره مجوز1396..5230 :

نوب
ت
ا
ول

انجام خواهد شد.مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  :روز چهارشنبه 1396/11/18
ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

مبلغ برآورد به ریال

مبلغ ضمانت نامه به ریال

مدت اجرا

1

شبکه اصلی آبیاری و زهکشی
دشتهای آبرزی و تنگ
انگشترک از سامانه انتقال
آب لیشتر

گچساران

208.582.241.810

5.500.000.000

 16ماه

-1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت10صبح روز چهارشنبه مورخ  1396/11/18لغایت  13:00روز سه شنبه مورخ
1396/11/24
-2مهلت زمان ارائه پیشنهادها :ساعت 13روز شنبه مورخ 1396/12/05
-3زمان بازگشایی پاکات14 :ظهر روز شنبه مورخ 1396/12/05
-4مدت اعتبار پیشنهادات3 :ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات
-5هزینه خرید اسناد  :مبلغ 5.000.000ریال به حساب شماره  2175084032002بانک ملی به نام درآمد شرکت آب منطقه ای
استان کهگیلویه وبویراحمد بابت فروش اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد.
-6هزینه درج دو نوبت آگهی واصالحات احتمالی بعهده برنده مناقصه میباشد.
-7به پیشنهادهای فاقد امضاء تعهدآور،مشروط،مخدوش،ارسال بعد از مدت مقرر در فراخوان،فاقد تضمین شرکت در مناقصه ونظایر

مناقصه گزار  :شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه تهران
موضوع مناقصه  :احداث ساختمان سالن غذا خوری و سالن اجتماعات کارکنان منطقه تهران

 -1مدت اجرای کار 18:ماه شمسی
 -2نام دستگاه نظارت  :شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه تهران
 -3مبلغ برآورد مناقصه  30/896/212/317 :ریال
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :مبلغ  1/545/000/000ریال بصورت یک یا
ترکیبی از ضمانت نامه های معتبر مندرج در بندهای الف  ،پ  ،ج ،چ ،ح ماده  4آیین نامه
تضمین معامالت دولتی به شماره  5069/123402مورخ  94/9/22هیات محترم وزیران.
ضمنا وجه نقد می بایست به حساب شماره  2174688005004بانک ملی ایران – شعبه
پاالیشگاه تهران – کد  1951واریز گردد.
ارائه گواهینامه تعیین صالحیت معتبر در زمان بازگشایی پاکات در زمینه موضوع پیمان
(دارا بودن همزمان گواهینامه صالحیت در رشته ساختمان و همچنین رشته تاسیسات با
حداقل رتبه  )5الزامی می باشد .
زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی  :شرکت کنندگان می توانند پس از چاپ آگهی
نوبت اول تا  5روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم (به استثناء روزهای پنج شنبه و جمعه )
در ساعات اداری و پس از واریز مبلغ  300/000ریال به حساب شماره  2174688005004به
نام ذیحسابی و امور مالی شرکت خطوط و لوله مخابرات نفت منطقه تهران  ،به همراه فیش

اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

واریزی و معرفی نامه معتبر  ،حضورا جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه نمایند .
زمان و مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده  :شرکت کنندگان می توانند تا 2
هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در ساعات اداری نسبت به تحویل
اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده به آدرس ذیل اقدام نمایند.درج شناسه ملی و کد ثبت نام
در پایگاه ملی بر روی پاکات تحویلی الزامی می باشد.
محل دریافت و تحویل اسناد  :تهران -جاده قدیم قم – سه راه خیرآباد – انتهای بلوار
تاسیسات نفت ری – شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران – طبقه همکف
– امور حقوقی و قراردادها
اعالم نتایج ارزیابی کیفی  :پس از انجام ارزیابی کیفی  ،دعوتنامه شرکت در مناقصه برای
مناقصه گرانی که صالحیت ارزیابی کیفی را احراز نموده اند ارسال خواهد شد .
زمان و محل گشایش پاکات  :پیشنهاد های واصله در محل کمیسیون مناقصات و در زمان
مندرج در اسناد مناقصه با ارسال دعوتنامه قبلی جهت حضور ،بازگشایی خواهد شد .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های  021-61640549تماس حاصل فرمائید .
www.ioptc.ir
www.shana.ir

روابط عمومی

ان مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ 5.500.000.000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی (طبق بخشنامه شماره /123402ت 50659ه
مورخ )94/9/22
-9سایر اطالعات وجزئیات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس02127313131 :
دفتر ثبت نام 85193768 :و 021-88969737
تاریخ انتشارنوبت اول96/11/15:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/17:

دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه وبویراحمد

