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عنوان پروژه  ":پیاده روسازی حاشیه شهر"
کارفرما " :شهرداری زاهدان"

نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

3

موضوع (پروژه) برآورد اولیه تقریبی (ریال)

مبلغ تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع
کار(ریال)

 ( 22.986.077.671بیست
و دو میلیارد و نهصد و
هشتاد و شش میلیون
و هفتاد و هفت هزارو
ششصد و هفتاد و یک)
ریال

( 1/150/000/000یک
میلیارد و یکصد و
پنجاه میلیون) ریال

پیاده روسازی
حاشیه شهر

محل تامین
اعتبار

درآمدهای
عمومی
شهرداری

زمان تحویل
پیشنهادها

محل و زمان بازگشایی
پاکات

حداکثر تا 09:00
روز سه شنبه
مورخ
1400/08/04

ساعت 10:00روز
سه شنبه مورخ
 1400/08/04در
محل سالن کنفرانس
شهرداری واقع در
خیابان آزادی

 -3ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ 1394/09/22
هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــک) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش
اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز
قابــل تمدیــد باشــد.
 -4تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف)
آییننامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ
شــماره یــک) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه
شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد
 -5در صورت واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده شهرداری  2500150362نزد بانک تجارت زاهدان
 -6فهرست بهاء پایه ابنیه سال  1400جزء اسناد و مدارک پیمان محسوب میگردد.
 -7جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات توســط مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای
شــهرداري زاهــدان بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمع طبقاتي ســعدي -بلــوک اول -طبقــه ســوم -تلفن054-33213180:انجــام میگیرد.
 -8محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد ،مناقصــه گــران بایســتی مطابــق شــرایط مناقصــه پاکــت الــف را در یــک پاکــت ســر بســته الک و مهــر شــده قــرار داده و در مهلــت
مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل نمایند.
 -9اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  851933768و 88969737
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سند وبرگ سبز خودرو سواری پژو مدل  ۱۳۹۰به شماره پالک -۲۶۹،ط۳۴به
شماره موتور11889024319شماره شاسی NAAB41Pm4BH292469
بنام حامد اب روشن مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.

نوبت دوم

شهرداری زاهدان

سند خودروی سواری پراید مدل  1390به رنگ سفید روغنی به شماره
موتور 4094197به شماره شاسی  S3412290907796به شماره پالک ۶۷
ج  ۹۲۴ایران  ۴۹به نام آزیتا خواجه پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

عنوان پروژه  " :اجاره  60دستگاه خودرو سواری به همراه راننده جهت انجام امورات
اداری(جهت ایاب و ذهاب و سرویس دهی کارمندان شهرداری)"
کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه " اجــاره  60دســتگاه خــودرو
ســواری بــه همــراه راننــده جهــت انجــام امــورات اداری(جهــت ایــاب و ذهــاب و ســرویس دهــی کارمنــدان شــهرداری)"واقع در
شــهر زاهــدان،را بــه شــرکت هــای دارای گواهینامــه صالحیــت و رتبــه بنــدی معتبــر از اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد
و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای
الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/07/12می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :ازروز دوشــنبه مــورخ  1400/07/12تــا روزســه شــنبه مــورخ
1400/07/20بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال از طریــق ســامانه
تــدارکارت الکترونیکــی دولــت بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان
امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی –بلــوک اول-طبقــه ســوم-تلفن  -054-33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و
ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
• مدت انجام خدمات یك سال شمسی می باشد.
• موضــوع (پــروژه) " اجــاره  60دســتگاه خــودرو ســواری بــه همــراه راننــده جهــت انجــام امــورات اداری(جهــت ایــاب و
ذهــاب و ســرویس دهــی کارمنــدان شــهرداری)"
• برآورد اولیه (ریال)  ( 36/720/000/000سی و شش میلیارد و هفتصد و بیست میلیون )ریال
• حداقل دریافتی هرراننده درماه بدون هیچگونه کسر و کسورات  37/000/000سی و هفت میلیون ریال
• مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(ریال)  ( 1/836/000/000یك میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون )ریال
• محل تامین اعتبار درآمدهای عمومی شهرداری زاهدان
• زمان تحویل پیشنهادها حداکثر ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 1400/08/03
• محــل و زمــان بازگشــایی پــاکات ســاعت  10:00روز دوشــنبه مــورخ  1400/08/03در محــل ســالن کنفرانــس
شــهرداری مرکــز واقــع در خیابــان آزادی –شــهرداری زاهــدان
• مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار :بایــد بــه صــورت واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــهرداری بــه شــماره
 2500150362نــزد بانــك تجــارت شــعبه زاهــدان و یــا بــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییــن نامــه
تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا باشــد.تاریخ
اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود.
مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
• محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از
دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت پیشــنهادهای تکمیــل و الک و مهــر
شــده شــامل پاکــت لفــاف ،پاکــت الــف بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی
 - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گــردد .و پاکــت الــف و ب و ج در ســامانه نیــز بارگــزاری گــردد
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه :مرکــز تمــاس  021-41934و
 851933768و 88969737
شهرداری زاهدان
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مدرک فارغ التحصیلی(گواهینامه موقت پایان تحصیالت)اینجانب
مسعودعلی پور تل گرد فرزند علی محمد به شماره شناسنامه
۴۲۴۰۳۷۴۵۷۱صادره از حوزه(۷کهگیلویه در مقطع کاردانی پیوسته رشته
الکتروتکنیک برق صنعتی صادره از واحد دانشگاهی دهدشت به شماره
سریال ۲۵۰۱۳۱۰مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشدازیابنده تقاضا می
شود اصل مدرک رابه دانشگاه ازاد اسالمی واحد دهدشت به نشانی انتهای
 ۱۸۰دانشگاه ازاد اسالمی واحد دهدشت کد پستی ۷۵۷۱۷۶۳۱۱۱ارسال نماید

« آگهي فراخوان عمومي شماره  1400/1015و
» 1400/1016

(مناقصه عمومي يك مرحله اي (فشرده) همراه با ارزيابي کيفي )

شــهرداری زاهــدان در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه " پیــاده روســازی حاشــیه شــهر " را بــه پیمانــکاران و
شــرکتهای دارای گواهــی صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در رشــته ســاختمان و ابنیــه حداقــل در پایــه  5واگــذار نمایــد .کلیــه
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی
مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .و نســبت بــه درج امضــای
الکترونیکــی بــر روی اســناد اقــدام نماینــد
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/07/12می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :روز دوشــنبه  1400/07/ 12تــا روز پنجشــنبه  1400/07/22بــه متقاضیــان ارائــه
میگــردد .ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره 2500149941بانــک تجــارت بــه نــام درآمدهــای
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه
عمومــی شــهرداری زاهــدان واریــز گــردد.
 -1نام و نشانی مناقصه گزار :شهرداری زاهدان به نشاني زاهدان  -خیابان آزادی – کدپستی - 9813673157 :تلفن 054 – 33224064-7 :
 -2مدت انجام خدمات پنج ( )5ماه شمسی میباشد.
ردیف

آگهی

نوبت دوم
www.ebtekarnews.com
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نوبت دوم

شماره3762:
تاريخ99/05/14:

نوبت دوم
به اطالع عموم میرساند،پروانه اشتغال به کار مهندس شهرام
علیزاده به شماره شناسنامه  ۸۸با کد ملی  ۴۲۳۱۶۶۷۸۰۲با شماره
پروانه اشتغال  ۲۹۳۰۰۰۰۴۳۳رشته کارشناسی عمران مفقود
گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.سازمان نظام مهندسی
ساختمان.

وزارت نيرو

شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر
(سهامی خاص)

شــركت آب و فاضــاب اســتان بوشــهر در نظــر دارد انجــام پــروژه هــاي زيــر را بــه شــرح ذيــل بــه
شــركت هــاي واجــد صاحيــت واگــذار نمايــد  ،لــذا از كليــه پيمانکارانــی كــه داراي ســابقه كاري
مرتبــط و گواهــي احــراز صاحيــت پيمانــکاري معتبــر از ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي در حداقــل پايــه  5رشــته آب و
گواهــی صاحيــت بهــره بــرداری از تاسيســات آب پايــه  3رســته تاميــن  ,توزيــع و انتقــال آب بــه طــور همزمــان هســتند
دعــوت بعمــل مــي آيــد كــه از ســاعت  15روز دوشــنبه مــورخ  00/07/12لغايــت ســاعت  18روز شــنبه مــورخ 00/07/17
جهــت خريــد اســناد ارزيابــي كيفــي و مناقصــه بــه ســامانه ســتاد بــه نشــاني  www.setadiran.irمراجعــه نماينــد.
رديف

موضوع

مبلغ تقريبي برآورد
(ريال)

1400/1015

انجام عمليات بهره برداري ،اصالح،
نوسازي وتوسعه ،نگهداري و تعميرات
تاسيسات آب رساني (متشکل از کليه
اجزا سيستم تامين ،انتقال و توزيع
آب) شهرستان دشتستان

100,632,033,011

1400/1016

مدت
اجرا
(ماه)

انجام عمليات بهره برداري ،اصالح،
نوسازي وتوسعه ،نگهداري و تعميرات
تاسيسات آب رساني (متشکل از کليه 108,486,528,207
اجزا سيستم تامين ،انتقال و توزيع
آب) شهرستان هاي دشتي و تنگستان

12

12

مبلغ تضمين
شرکت در فرآيند
ارجاع کار

5,032,000,000

5,425,000,000

کد فراخوان در
سامانه ستاد

2000001344000026

2000001344000027

توضيحات :
 -1تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار بايــد بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــي بــه نفــع شــركت آب و فاضــاب اســتان
بوشــهر ارائــه گــردد .
 -2قيمت خريد اسناد براي هر پروژه  1,000,000ريال مي باشد .كه مي بايست به حساب شماره 2802-11-741393-5
نــزد بانــك مهــر ايــران شــعبه مركــزي بوشــهر ( حســاب شــبا شــماره  IR440600280201100741393005نــزد بانــك
مهــر ايــران شــعبه مركــزي بوشــهر ) واريــز گــردد .
 -3هزينــه درج آگهــي در روزنامــه در دو نوبــت طبــق تعرفــه آزاد و هزينــه كاربــري از ســامانه مديريــت پــروژه عــاوه بــر
كارمــزد ســامانه ســتاد بــه عهــده برنــدگان مناقصــه مــي باشــد .
 -4آخريــن مهلــت بارگــذاري مــدارک بــه صــورت الکترونيکــي در ســامانه ســتاد تــا ســاعت  9صبــح روز چهارشــنبه مــورخ
 00/07/28مــي باشــد  .تنهــا پاكــت « الــف » ( تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار ) مــي بايســت بــه صــورت فيزيکــي
تــا ســاعت  9صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  00/07/28بــه دفترحراســت و امــور محرمانــه شــركت تحويــل گــردد.
 -5پاكتهــاي مناقصــه گــران در ســاعت  10صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  00/07/28گشــوده خواهــد شــد  .پــس از ارســال
دعوتنامــه حضــور يــك نفــر بــه عنــوان نماينــده شــركت همــراه بــا معرفــي نامــه در جلســه بازگشــايي پاكتهــای الــف  ,ب
 ,ج بامانــع مــي باشــد .
 -6كليه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .
 -7مــدت اعتبــار پيشــنهادها بايــد حداقــل ســه مــاه پــس از تاريــخ افتتــاح پيشــنهادها بــوده و ايــن مــدت بايــد بــراي
ســه مــاه ديگــر نيــز قابــل تمديــد باشــد
 -8نشاني شركت  :بوشهر  -خيابان رئيسعلي دلواري  -كوچه تنگسير  - 1كد پستي 7514619139
 -9سايت اينترنتي شركت /https://abfa-bushehr.ir :
 -10تلفن تماس 077-31640000 :
 -11ساير اطاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
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گروه قراردادها  -شركت آب و فاضالب استان بوشهر

عنوان پروژه  ":خرید و نصب سوله معاینه فنی خودروهای سنگین"
کارفرما " :شهرداری زاهدان"

نوبت دوم

آگهی تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
شــهرداری زاهــدان در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه خریــد و نصــب ســوله معاینــه فنــی خودروهای ســنگین
را بــه تولیدکننــدگان یــا تأمینکننــدگان ســوله واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی
امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .و نســبت بــه درج امضــای الکترونیکــی بــر روی اســناد اقــدام نماینــد
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/07/12می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :روز دوشــنبه  1400/07/12تــا روز شــنبه  1400/07/24بــه متقاضیــان ارائــه
میگــردد .ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال بــه حســاب شــماره 2500149941بانــک تجــارت بــه نــام
درآمدهــای عمومــی شــهرداری زاهــدان واریــز گــردد.
نام و نشانی مناقصه گزار :شهرداری زاهدان به نشاني زاهدان  -خیابان آزادی – کدپستی - 9813673157 :تلفن 054 – 33224064-7 :
 -1مدت انجام خدمات دو ماه شمسی میباشد.

موضوع (پروژه)

خرید و نصب سوله
معاینه فنی خودروهای
سنگین

برآورد اولیه
تقریبی
(ریال)

.....................

مبلغ تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع
کار(ریال)
( 750.000.000هفتصد
و پنجاه میلیون) ریال

محل تامین
اعتبار

زمان تحویل
پیشنهادها

حداکثر تا ساعت
درآمدهای
 09:00روز چهارشنبه
عمومی
مورخ
شهرداری
1400/08/05

محل و زمان بازگشایی پاکات
ساعت  10:00روز چهارشنبه
مورخ  1400/08/05در محل
سالن کنفرانس شهرداری
واقع در خیابان آزادی

 -2ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ
 1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــک) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن
مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي
ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
 -3تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد
(الــف) آییننامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق
کاربــرگ شــماره یــک) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در
نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد
 -4در صورت واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده شهرداری  2500150362نزد بانک تجارت زاهدان
 -5جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و پاســخگویی به ســواالت و ابهامات توســط مدیریت حقوقــی و امورقراردادهای
شــهرداري زاهــدان بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي ســعدي -بلــوك اول -طبقه ســوم -تلفــن054-33213180:
انجام میگیرد.
 -6محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــاوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد
مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مناقصــه گــران بایســتی مطابــق شــرایط مناقصــه پاکــت الــف را در یــک پاکــت ســر بســته
الك و مهــر شــده قــرار داده و در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی
 - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل نماینــد.
 -7اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  851933768و 88969737
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نوبت دوم
به اطالع عموم میرساند،پروانه اشتغال به کار مهندس شهرام
علیزاده به شماره شناسنامه  ۸۸با کد ملی  ۴۲۳۱۶۶۷۸۰۲با شماره
پروانه اشتغال  ۲۹۳۰۰۰۰۴۳۳رشته کارشناسی عمران مفقود
گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.سازمان نظام مهندسی
ساختمان.

شهرداری زاهدان

سند وبرگ سبز موتورسیکلت تیر تک به رنگ سرمه

ای مدل 1394به شماره موتور149NCR32054936

وشماره تنه  NCR***150T9426054وشماره پالک

 568/47352به نام اسماعیل روزبه مفقود وازدرجه
اعتبار ساقط گردید

