سه شنبه
26تیر1397
شماره4037

آگهی

پنل خورشیدی تولید برق در کهگیلویه و بویراحمد راهاندازی شد
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت :برای اولین بار پنل
خورشیدی تولید برق در آب و فاضالب روستایی این استان راه اندازی شد.
فیض اهلل پاسره اظهار داشت :صرفه جویی در مصرف انرژی و آب در وهله اول باید
در اولویت کاری دستگاههای خدمات رسان باشد.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی کشور لزوم صرفه جویی در آب و سایر حاملهای
انرژی را بهعنوان ضرورتی جدی تبدیل کرده است ،ادامه داد :با اجرای پروژه تامین برق
خورشیدی که به صورت هیبرید با منبع ذخیره و قابلیت تولید  10کیلو وات برق با
هزینه حدود  2میلیارد و  500میلیون ریال ،عالوه بر رفع خاموشیهای احتمالی ،در
مصرف انرژی برق صرفه جویی قابل توجهی میشود.
مدیرعامل شرکت آبفای روستایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاهش 730
ساعتی زمان کارکرد الکتروپمپ ها ،افزود :این اقدام عالوه بر صرفه جویی منابع ارزشمند
کشور ،کاهش چشم گیر هزینهها را در پی داشته است.
پاسره با تاکید بر اینکه صرفه جویی به معنای مصرف نکردن نیست ،به جا ،مناسب و
درست استفاده کردن در مواقع نیاز مفهوم حقیقی صرفه جویی است ،ادامه داد :برخی
موارد هدر رویها ناشی از عدم آگاهی بوده و باید آموزش دهیم و بعد انتظار رعایت
الگوی مصرف را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :همانطور که هیئت دولت هم تصویب کرده با سازمانهایی که

روند کاهشی در مصرف آب و انرژی ندارند برخورد میشود ،در اینجا هم ما با واحدهایی
که مدیریت صحیح مصرف را رعایت نکنند برخورد میکنیم.
پاسره تصریح کرد :برای اولین بار در سالهای اخیر عالوه بر نصب کنترل سر ریز در
مخازن ،با استفاده از توان بخش خصوصی نشتی و هدر روی آب در مخازن برطرف شد
و االن به تعداد انگشت شماری از مخازن هستند که مشکل دارند.

گازرسانی به 4روستای شهرستان دنا آغاز شد
عملیات اجرایی گازرسانی به چهار روستای شهرستان دنا با جمعیتی افزون بر 370
نفر در قالب  162خانوار با حضور نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس
شورای اسالمی و جمعی از مسئولن اجرایی استانی و محلی آغاز شد.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه وبویراحمد گفت :این روستاها شامل سرتنگ ده
کهنه ،حمیدآباد ،سرتنگ رواق و چم عربی هستند.
رحمان خادم میزان اعتبار تخصیص یافته و پیش بینی شده برای اجرای این طرح را
افزون بر  9میلیارد و  500میلیون ریال ذکر کرد.
وی تصریح کرد :در این طرح افزون بر  13هزار و  177متر شبکه خط انتقال اجرایی
و عملیاتی خواهد شد.
خادم اظهار داشت :قرار است در کمتر از  6ماه این تعداد خانوار از نعمت گاز بهره
مند خواهند شد.
تاکنون با اجرای یک هزار و  494کیلومتر خطوط گازرسانی شهری ،شریانهای
اقتصاد ،صنعت و مصارف خانگی شهری از گاز طبیعی بهرهمند شده و این انرژی پاک
هم اینک در اختیار  98درصد از جمعیت شهری استان است.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :با اجرای  2هزار و 178
کیلومتر خطوط گازرسانی روستایی ،گاز در  632روستای این استان توزیع شده و
اکنون 76درصد کل روستاهای باالی  20خانوار استان از گاز طبیعی بهره مند هستند.
وی بیان کرد :از سال گذشته تاکنون  198کیلومتر شبکه گازرسانی در استان صورت
گرفته  ،پنج هزار و  104فقره انشعاب گاز نصب شده و هفت هزار و  720مشترک
شهری و چهار هزار و  393مشترک روستایی از نعمت گاز بهره مند شده اند.
وی با تشریح برنامه چشمانداز شرکت گاز استان در افق سال  ،1399تصریح کرد:
تعداد  231روستا با  10هزار و  722خانوار در مرحله اجرا ،تعداد  38روستا با  2هزار و
 529خانوار در مرحله انتخاب پیمانکار ،تعداد  19روستا با  815خانوار در مرحله آگهی
فراخوان ،تعداد  46روستا با یک هزار و  195خانوار در مرحله طراحی ،تعداد  87روستا
با سه هزار و  348خانوار در برنامه پیش بینی سال  ،97تعداد  44روستا با یک هزار و

 252خانوار در برنامه پیش بینی سال  98و تعداد  12روستا با  479خانوار در برنامه
پیش بینی سال  99هستند.
نماینده مردم شهرستان های بویارحمد ودنا در مجلس شورای اسالمی نیز گفت :یکی
از اقدامات و خدمات ارزنده دولت تدبیرو امید برای توسعه پایدار در روستاها و محرومیت
زدایی موضوع گازرسانی به روستاهاست.
غالم محمد زارعی با توجه به نگاه ویژه دولت به استان کهگیلویه وبویراحمد در زمینه
گازرسانی نیز گفت :با وجود محدودیت های شرکت ملی گاز ایران برای نصب هر علمک
تنها مبلغ 60میلیون ریال تعیین کرده اما با توجه به کوهستانی بودن و پراکندگی
روستاها و اهمیت و ضرورت گازرسانی به روستاهادر مناطق مختلف استان به بیش از
 140میلیون ریال رسیده است.
شهرستان دنا با جمعیتی حدود  47هزار نفر در  35کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه
وبویراحمد واقع شده است.
کهگیلویه و بویراحمد بیش ازیک هزار و  676روستای دارای سکنه دارد.
هم اینک بیش از  170هزار مشترک شرکت گاز در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
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متن آگهی
محکوم له
محکومعلیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به -1آقای یعقوب افسری فرزند عباس
-2آقای حسن ایران پال فرزند حاج قلی همگی به نشانی مجهول المکان ابالغ می شود
طبق اجرائیه صادره از شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی یاسوج در پرونده کالسه 930510
به موجب دادنامه شماره  9309977410300764مورخ  1395/4/5صادره از شعبه 3
دادگاه عمومی حقوقی یاسوج محکوم علیه محکوم به خوانده ردیف اول(یعقوب افسری)
به انتقال سند خودروی( پژو 405مدل  83به شماره موتور  12483007307وشماره
شاسی  83002752صادر وخوانده ردیف دوم (حسین ایرانبال) را از باب تسبیب به
پرداخت هزینه دادرسی(1590.000ریال)وحق الوکاله قانونی وکیل(4.000.000ریال)
وپرداخت حق االجراء در حق صندوق دولت به عهده محکوم علیهم می باشد.بدیهی
است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا
اخذ تامین متناسب از محکوم له،یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد.لذا مفاد
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73آ.د.م وماده  9قانون اجرای احکام مدنی در
یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به
اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت
به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
جانشین مدیردفتر قضایی شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی یاسوج-کریم زارعی
استان ک.ب-یاسوج-ابتدای بلوار ابوذر-تقاطع بلوار ابوذر وبلوار کاشانی-مجتمع دادسرا
ودادگاه های عمومی وانقالب یاسوج
اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم
نام:اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بویراحمد به مدیرعاملی مهرداد
جهانبین وکشواد رازقی نشانی:یاسوج-شصت متری
مشخصاتمحکومعلیه/محکومعلیهم
-1نام :حسن نام خانوادگی:ایران پال نام پدر:حاج قلی نشانی:مجهول المکان
-2نام:یعقوب نام خانوادگی:افسری نام پدر:عباس نشانی :مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه
نام :محمدتقی نام خانوادگی:قائدگیوی نام پدر:منوچهر نشانی :یاسوج خیابان هجرت
سوم-ساختمان هشت بهشت-طبقه اول-واحد دوم نوع رابطه:وکیل محکوم له/محکوم
لهم:اتحادیه شرکت های تعاونی روستای شهرستان بویراحمد به مدیرعاملی مهرداد جهان
بین وکشواد رازقی
محکوم به:به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه وشماره دادنامه
9309977410300764محکوم علیهم محکوم اند به الزام خوانده ردیف اول(یعقوب
افسری)به انتقال سند خودروی(پژو 405مدل 83به شماره موتور  12483007307وشماره
شاسی  83002752صادر وخوانده ردیف دوم(حسین ایرانبال) را از باب تسبیب به پرداخت
هزینه دادرسی(1590.000ریال)وحق الوکاله وکیل()4.000.000وپرداخت حق االجرا
درحق صندوق دولت.
جانشین مدیر دفتر قضایی شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی یاسوج-کریم زارعی دادرس
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج-ایمان احمدی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
ظرف مدت ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی)-2
تربیتی برا پرداخت محکوم به بدهد -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم
به از آن مسیر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی
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وزارت نیرو

ش كرت آب و افضالب
استان بوشهر

شــرکت آب و فاضــاب اســتان بوشــهر در نظــر دارد احــداث مخــزن  10000متــر مکعبــی طــرح افزایــش آب شــهر بوشــهر را کــه بــر
اســاس فهرســت بهــای پایــه ســال  97بــه مبلــغ تقریبــی  47,926,992,672ریــال بــرآورد گردیــده اســت بــه شــرح ذیــل بــه پیمانــکار
واجــد صاحیــت واگــذار نمایــد  ،لــذا از کلیــه پیمانکارانــي کــه داراي ســابقه کاري مرتبــط و گواهــي احــراز صاحیــت پیمانــکاري معتبــر از ســازمان مدیریــت
و برنامــه ریــزي در رشــته آب و حداقــل پایــه  5هســتند دعــوت بعمــل مــي آیــد کــه از ســاعت  15روز یکشــنبه مــورخ  97/4/24تــا ســاعت  18روز جمعــه
مــورخ  97/4/29جهــت خریــد اســناد ارزیابــی کیفــی و مناقصــه بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی  www.setadiran.irمراجعــه نماینــد.
توضیحات :
 -1شماره فراخوان در سامانه ستاد 200971344000034 :
 -2محل اجرا  :شهرستان دشتستان  ،سایت ایستگاه پمپاژ شبانکاره
 -3مدت اجرا  12 :ماه
 -4قیمــت خریــد اســناد  500/000ریــال مــي باشــد .کــه مــي بایســت بــه حســاب شــماره  14005109559نــزد بانــك مســکن شــعبه مرکــزي بوشــهر
( حســاب شــبا شــماره  340140040000014005109559نــزد بانــك مســکن شــعبه مرکــزي بوشــهر ) واریــز و گــردد .
 -5مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 2,397,000,000 :ریال می باشد که بایستي به صورت ضمانت نامه بانکي به نفع این شرکت ارائه گردد .
 -6محل تامین اعتبار  :طرحهای عمرانی  -اسناد خزانه اسامی
 -7هزینه درج آگهي در چهار نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه مي باشد .
 -8رعایــت قــرار دادن اســناد ارزیابــی کیفــی در پاکــت ارزیابــی کیفــی و ضمانــت نامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار در پاکــت « الــف »  ،اســناد دریافتــي
از کارفرمــا  ،مســتندات خواســته شــده  ،فــرم خــود اظهــاري  ،اساســنامه شــرکت  ،آخریــن آگهــي تغییــرات منــدرج در روزنامــه رســمي ( مبنــی بــر
مشــخص بــودن صاحــب امضــای مجــاز )  ،گواهــي نمونــه امضــاي محضــري صاحــب امضــاي مجــاز ( در صــورت عــدم وجــود نمونــه امضــاي مشــخص در
اساســنامه یــا تغییــر آن )  ،گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــي بــراي آخریــن ســال مالــي  ،گواهــي صاحیــت انجــام کار از لحــاظ ایمنــي از وزارت تعــاون
 ،کار و رفــاه اجتماعــي و گواهــي مودیــان مالیاتــي در پاکــت « ب » و پیشــنهاد قیمــت و آنالیــز بهــا در پاکــت « ج » الزامــي مــي باشــد .
 -9آخریــن مهلــت بارگــذاری مــدارک بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه ســتاد  :تــا ســاعت  12روز شــنبه مــورخ  97/5/13مــي باشــد  .تنهــا پاکــت « الــف » ( تضمیــن
شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ) مــی بایســت بــه صــورت فیزیکــی تــا ســاعت  12روز شــنبه مــورخ  97/5/13بــه دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت تحویــل گردد.
 -10پاکتهــاي مناقصــه در ســاعت  9صبــح روز یکشــنبه مــورخ  97/5/14گشــوده خواهــد شــد  .حضــور یــك نفــر بــه عنــوان نماینــده شــرکت همــراه بــا
معرفــي نامــه در جلســه بازگشــایي پاکتهــا بامانــع مــي باشــد .
 -11پیمانکار مي بایست نام پروژه را بر روي پاکت « الف » درج نماید .
 -12کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه مي بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .
 -13مدت اعتبار پیشنهاد باید  3ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه اي تا  3ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .
 -14به پیشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهادهایي که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -15سایر اطاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
تاریخ انتشار نوبت دوم97/4/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/4/24 :
4661

آگهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت اول )
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب غالمرضا افتخاری نسب فرزند حشمت به شماره شناسنامه
 13519صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی – صنایع پاالیش صادره
از واحد دانشگاهی گچساران با شماره  3757مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد
 .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران نشانی :
گچساران – مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران ارسال نماید .
گواهی حصر وراثت
خانم زلیخا فیوجی فرزند عین اهلل دارای شناسنامه شماره  339به شرح دادخواست به
کالسه  2/970361/97از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان عین اهلل فیروجی فرزند ابول بشناسنامه  15در تاریخ 1383/08/20
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکردختر متوفی
 -2سهراب فیوجی فرزند عین اهلل ش ش  4260201603صادره از گچساران پسر متوفی
 -3کشور مرادیان فرزند علی ش ش  4729صادره از بویراحمد همسر متوفی
 -4صدری مرادی طلب فرزند عین اهلل ش ش  6صادره از گچساران دختر متوفی
 -5رقیه فیوجی فرزند عین اهلل ش ش  85صادره از گچساران دختر متوفی
 -6رویا مرادی طلب فرزند عین اهلل ش ش  4260022385صادره از گچساران دختر
متوفی
 -7نازنین فیوجی فرزند عین اهلل ش ش  4260385968صادره از گچساران دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 283 /
شورای حل اختالف شماره  2گچساران
حاج محمدی

آگهي مناقصه عمومي

بهینه و جلوگیری از هدر رفت آب از مزایای اجرای طرح آبرسانی به دشتهای باشت
است .وی ابراز داشت :باشت دارای استعدادهای زیادی در بخش کشاورزی است و توجه
به این بخش در رفع معضل بیکاری و اقتصاد کشور تأثیر خواهد داشت.
 22هزار و  200هکتار زمین کشاورزی در این شهرستان وجود دارد که از این
میزان  12هزار و  700هکتار قابل کشت است .وی تعداد بهره برداران بخش کشاورزی
شهرستان باشت را هشت هزار نفر ذکر کرد و گفت که این تعداد بهره بردار در زمینه
باغداری ،زراعت ،زنبورداری و دامداری فعالیت میکنند.
شهرستان  21هزار نفری باشت در  110کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد
قرار دارد.

منابع آب محدود است  ،با مدیریت در مصرف کاستی ها را جبران کنیم

نوبت سوم
اگهی فقدان پروانه مطب پزشکی  .پروانه مطب پزشکی به شماره ۳۳۴.۶۳۰۵۹.۵۵۸
متعلق به اقای دکتر پیمان صادقی به شماره نظام پز شکی ۶۳۰۵۹فرزند قربانعلی به شماره
شناسنامه  ۲۹۹۹متولد تهران ساکن یاسوج بلوار ابوذر کد پستی  ۷۵۹۱۹.۴۳۳۸۵مرکز
جراحی رازی مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

نوبت دوم

آبرسانی به  3300هکتار زمین کشاورزی باشت کلنگ زنی شد
عملیات اجرایی طرح آبرسانی به سه هزارو  300هکتار زمین کشاورزی در دشتهای
باشت با حضور جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع
آب ایران آغاز شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آئین آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت :با تکمیل
این طرح آب آشامیدنی  65هزار نفر از جمعیت شهر باشت و روستاهای اطراف نیز تا
سال  1425تأمین خواهد شد.
علی محمد احمدی بیان کرد :تأمین آب توسعه صنعت منطقه و افزایش تراز آب زیر
زمینی از دیگر اهداف این طرح است.
وی اظهار داشت :در این طرح ایستگاه پمپاژ و مخازن بتنی با ظرفیت  2.490لیتر بر
ثانیه ،خطوط انتقال آب آشامیدنی و صنعت به طول  28کیلومتر و خطوط انتقال آب
کشاورزی به طول  22.5کیلومتر اجرا خواهد شد.
احمدی تصریح کرد :با تکمیل این طرح ساالنه  4.51میلیون متر مکعب آب
آشامیدنی 21.8 ،میلیون متر مکعب آب کشاورزی و  1.13میلیون متر مکعب آب
صنعت تأمین خواهد شد.
وی مدت زمان اجرای این طرح را  30ماه اعالم کرد و گفت 2 :هزارو  590میلیارد
ریال برای این طرح در نظر گرفته شده است.
احمدی ابراز کرد :توسعه کشاورزی ،کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت ،استفاده

که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضاییارائه نماید واال به درخواست محکوم له
بازداشت می شود(_مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 )1394خودداری
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری
درجه هفت را درپی دارد(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده 16
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5)1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات
می شود (.ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6) 1394چنانچه صورت اموال
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط بهموافقت محکوم
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود(تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394
نشانی:استان ک.ب-یاسوج-ابتدای بلوار ابوذر-تقاطع بلوار ابوذر وبلوار کاشانی-مجتمع
دادسرا ودادگاه های عمومی وانقالب یاسوج

دفتر قراردادها  -شركت آب و فاضالب استان بوشهر

اداره كل راه و شهرس�ازی اس�تان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط
ذكر ش�ده و به ش�رح مش�خصات  ،اطالعات و جزئيات مندرج در اس�ناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار
واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از كليه ش�ركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل ش�ركت نمايند .به
پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رديف

شرح پروژه

كميت و كيفيت

محل اجرا

برآورد اوليه
برمبناي فهرست
بهاي تجميع شده
راه و باند (ريال)

مبلغ تضمين
شركت در
مناقصه (ريال)

صالحيت
مورد نیاز

1

احداث كنار گذر گچساران(احداث راه اصلی
چهار بیشه – امامزاده جعفر -بابا کالن –
چرام) ( دو مرحله اي)(تجدید مناقصه)

عمليات راهسازي از
كيلومتر 9+460الي 11+200

گچساران

45155159877

2224000000

رتبه  4راه و
باالتر

2

اتصال راه فرعی باغچه سادات به راه پاتاوه
دهدشت ( بهسازی محور سادات -دمه-
میانتنگان)(دومرحله ای)

عمليات راهسازي بطول تقریبی
 14کیلومتر

چرام

3887000000 119339625924

رتبه  3راه و
ترابری

دس�تگاه مناقصه گزار و نش�اني :اداره كل راه و شهرسازی استان کهگيلويه و بويراحمد -ياسوج  -ضلع جنوبي ميدان
شهيد فهميده
 -1آدرس سايت پایگاه ملی مناقصات /http://iets.mporg.ir :و سامانه ثبت معامالت سازمان بازرسی کشورhttp:// :
tender.bazresi.ir
 -2زمان و محل دريافت اس�ناد مناقصه و آگاهی از س�ایر ش�رایط  :از تاريخ  97/4/25لغايت  97/4/30ساعت  14:15از
طريق سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.ir :قابل دريافت مي باشد.
 -3مناقصه گران مي بايس�ت پاكات اس�ناد و پيش�نهادهای خود را حداكثر تا س�اعت  14:15مورخ  97/5/10بصورت
الكترونيكي در س�امانه س�تاد و به صورت فيزيكي به اداره حراس�ت اداره كل راه و شهرس�ازی واقع در یاسوج -ضلع
جنوبي ميدان شهيد فهميده  -دبیرخانه حراست تحويل و رسيد دريافت دارند.
 -4جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ  97/5/11راس ساعت  8صبح تشكيل مي گردد .از كليه مناقصه گران و يا
نماينده رسمي آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.
 -5تنه�ا پیمانکاران�ی میتوانند در مناقصات فوق ش�رکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در س�امانه اینترنتی www.
 sajar.mporg.irدارای اعتبار باش�د  .پرينت صالحيت ش�ركت بايد از سايت مذكور تهيه گرديده و روي پاكت اصلي
مناقصه ( لفاف اصلي ) نصب گردد بطوريكه پيش از بازگشايي قابل رويت و بررسي باشد.
 -6الزم اس�ت ضمانت نامه ش�ركت در مناقصه در پاكت الف  ،اسناد شركت در پاكت ب  ،پيشنهاد قيمت و آناليز بها در
پاكت ج  ،هر س�ه پاكت فوق الذكر الك و مهر و همه پاكتها در لفاف مناس�ب الك و مهر ش�ده به اداره حراست تحویل
نمایند و به همين صورت در سامانه ستاد ارائه گردد.
 -7مناقصه گران مكلفند نسبت به تكميل اسناد و مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهي هاي الزم درخواستي اداره كل
راه و شهرس�ازي  ،كه در چك ليس�ت منضم به اس�ناد مناقصه درج گرديده اقدام نمايند.درصورت عدم تكميل و ارائه
اسناد درخواستي مسئوليت به عهده مناقصه گر مي باشد.
 -8مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت  3ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر
مي باشد.
 -9ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
آگهی نوبت اول – 97/4/25
آگهی نوبت دوم 96/1/19-

اداره كل راه و شهرسازی استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

