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صفاره رندي:

حجت االسالم والمسلمين قرائتي:

جلسههاي تبليغي بيش از  20دقيقه طول نکشد
يازدهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران ،با برگزاري آيين اختتاميه
در شهر کرمان پايان يافت .به گزارش ستاد خبري يازدهمين
جشنواره موسيقي نواحي ايران ،آيين اختتاميه اين جشنواره با
حضور سيد محمدمجتبي حسيني ،معاون هنري وزير فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،حميد مالنوري؛ معاون سياسي ـ امنيتي استانداري
کرمان ،احمد صدري ،دبير جشنواره ،محمدرضا عليزاده؛ مديرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کرمان و دبير اجرايي جشنواره
و جمعي از عالقهمندان به هنر موسيقي در تاالر خواجه نصير
شهر کرمان برگزار شد.جشنواره موسيقي نواحي ايران با حضور
هنرمندان 21استان کشور ،از روز سه شنبه  11ارديبهشت در
محل ميدان تاريخي گنجعليخان کرمان گشايش يافت و به طور
همزمان آثار آن در شهرستانهاي زرند ،رفسنجان،بردسير ،انار،
سيرجان ،جيرفت ،بافت ،بم نرماشير ،فهرج و ريگان اجرا شد.در
مجموع  55اجرا در شهرستانها و  67اجرا در کرمان طي اين
چهار روز صورت گرفت.
همزمان با آغاز اين جشنواره ،نقاره خانه بازار وکيل اين کهن شهر
تاريخي پس از 90سال تعطيلي دوباره بازگشايي شد.
شرکت کنندکان اصلي طي روزهاي سه شنبه ،چهارشنبه و پنچ
شنبه ،در بخش اصلي جشنواره در اتاق بازرگاني به اجراي آثار
خود پرداختند وديگر هنرمندان نيز در بخش جنبي و عمومي
طي سه شب در پارک مادر شهر کرمان اجرا داشتند .در مجموع
حدود  200نفر در جشنواره حضور داشتند.
احمد صدري ،دبير جشنواره در اين مراسم با ارائه گزارشي
از روند برگزاري اين دوره از جشنواره تصريح کرد :خوشبختانه
در اين دوره سطح اجراها و نوازندگي نسبت به دوره ها ي قبل
فوق العاده باالتر بود که اين امر حاکي از اتفاقات بزرگ و مبارکي
در حوزه موسيقي نواحي ايران است .اميدوارم همچنان شاهد
ارتقاي سطوح نوازندگي باشيم تا نوازندگان ما بتوانند در عرصه هاي
جهاني کار خود را بهتر ارائه کنند.
دبير جشنواره يازدهم موسيقي نواحي ايران در بيان علل اين رشد
تصريح کرد :يکي از عوامل اين بود که هنرمندان حاضر اعم از خوانندگان
و نوازندگان ،احساس آزادي و رهايي بيشتري داشتند و تالش کرديم
روند جشنواره به شکلي پيش رود که آنها مجبور به حرکت يک مسير
ملوديک از پيش تعيين شده با قيد و بندهايي معمول ،نباشند .اين
رهاشدگي منجر به ارتقاي کيفيت آثار ارائه شده در جشنواره شد و
اين حس به مخاطب نيز منتقل شده است.ازديگر برنامه هاي مراسم
اختتاميه ،رونمايي از کتاب «منظومه خواني»؛ جستار دهمين جشنواره
موسيقي نواحي ايران بود؛ اثري که به همت احمد صدري و صادق
چراغي نظر ،همکاري بهنام شاه حسيني و امين صبحي و با حمايتهاي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،دفتر موسيقي و راديو فرهنگ از سوي
انتشارات آرون منتشر شده است .همچنين در مراسم به طور نمادين
از کم سن ترين و مسن ترين هنرمند شرکت کننده به نمايندگي به
هنرمندان حاضر با اهدا لوحي تجليل شد.
ادامه در صفحه 2

حجت االسالم والمسلمين قرائتي با اين
سفارش که جلسههاي تبليغي تان بيش از
 20دقيقه طول نکشد ،چراکه در غير اينصورت
اثرگذاري آن افت ميکند ،گفت :تنها برنامههاي
تبليغي براي افراد مسن نداشته باشيد ،بلکه
نسل جوان را نيز درگير کار تبليغي خود
کنيد.به گزارش خبرگزاري حوزه از مشهد،

ثبتنام اينترنتي کتب درسي
پايههاي دوم تا ششم ابتدايي
تا  ۳۱خرداد ماه ادامه دارد

مشرق

حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتي در
نهمين گردهمايي مبلغان اعزامي ماه شعبان و
رمضان جامعه المصطفي در حرم مطهر رضوي
به تبيين ارزش هاي تبليغ پرداخت و با بيان
اين که بايد در امر تبليغ وحدت کلمه را مد
نظر داشته باشيد ،گفت :در راه ترويج سيره اهل
بيت(ع) انديشه هاي انحرافي را کنار بگذاريد.
وي با بيان اين که بنا به فرموده پيامبر گرامي
اسالم(ص) تبليغ دين نزول رحمت خداست
و ارزش وااليي دارد ،تصريح کرد :به مقتضاي
زمان تبليغ و در مسير تبليغ از معارف نوراني
قرآن و نهج البالغه استفاده کنيد .هر آنکس
که در طلب علم حقيقي است بايد به دنبال
قرآن و نهج البالغه باشد و شما نيز بکوشيد
تا استدالل هايتان قرآني باشند.

روشنفکران غرب را سانسور نکنند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :به
نظرم مدعيان روشنفکري اجازه دهند غرب
آنطور که هست به داخل معرفي شود و
آنطور که غرب خودش را معرفي مي کند
مردم با آن آشنا شوند و روشنفکران آن را
سانسور نکنند.
به گزارش فارس ،نشست چهلمين سال پيروزي
انقالب اسالمي با موضوع کتاب پيش از ظهر
ديروز در مصالي تهران برگزار شد.
محمدحسين صفارهرندي ،وزير اسبق فرهنگ و
ارشاد اسالمي و عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام در اين مراسم با اشاره به آمار نشر کتاب
در سالهاي پيش و پس از انقالب گفت :مقايسه
ميان جمهوري اسالمي با دوران پهلوي مقايسه
ناجوانمردانهاي است؛ زيرا در حوزه کتاب امروز

معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران گفت :ثبتنام اينترنتي کتب
درسي پايههاي دوم تا ششم ابتدايي آغاز شده است و تا  ۳۱خرداد ماه ادامه دارد.
به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاري فارس ،نادر جهان آراي معاون آموزش
ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اينکه ثبتنام اينترنتي کتابهاي
پايههاي دوم تا ششم ابتدايي آغاز شده است و تا  31خرداد ماه ادامه دارد ،اظهار

مرمت و بازسازي خانه موزه ها
منجر به پويايي و نشاط شهر مي شود

در آخرين آماري که منتشر شده ميزان نشر
کتاب به بيش از  100هزار عنوان کتاب رسيده
اما در سالهاي پهلوي اين ميزان در حد
يک هزار عنوان کتاب بوده است و از اين رو
اين مقايسهها خندهدار است .حتي در سرانه
مطالعه هم ما امروز در ميان  20کشور اول
دنياست هر چند رقم قابل قبولي نيست.

داشت :ثبتنام کتابهاي پايه اول ابتدايي نيز از  23تيرماه آغاز ميشود و تا 20
شهريور ماه ادامه خواهد داشت .نادر جهان آراي با بيان اينکه سامانه فروش و توزيع
مواد آموزشي و ثبتنام کتب درسي به آدرس  www.irtextbook.comفعال
شده است ،ادامه داد :دانشآموزان و خانوادهها ميتوانند با وارد کردن کد ملي و
سريال شناسنامه به ثبتنام کتب درسي اقدام کنند.

رئيس کميسيون فرهنگي واجتماعي شوراي شهرتهران با اشاره به
اينکه مرمت و بازسازي خانه موزه ها از سوي شرکت توسعه فضاهاي
فرهنگي منجر به پويايي و نشاط شهر مي شود ،گفت :اززندهسازي
خانه مشاهيرنشاندهنده توجه به فرهنگ وهنرايرانياست .محمد جواد
حق شناس در گفتگو با روابط عمومي شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي
شهرداري تهران باتاکيدبرضرورت واهميت ورودشهرداري تهران به مرمت
وبازسازي خانه مشاهيروبزرگان علم وادب،گفت :اين اقدام مديريت شهري
بسيار حائز اهميت بوده و نشان دهنده اتفاق بزرگ در شهر است.

تقدير از محمد کوثر در اختتاميه جشن
کانون کارگردانان خانه تئاتر
مراسم اختتاميه جشن کانون کارگردانان خانه تئاتر در سالن شهناز خانه
هنرمندان ايران برگزار شد.به گزارش روابط عمومي خانه تئاتر ،در ابتداي جشن
محمودرضا رحيمي ،دبير جشن کانون کارگردانان از سهراب سليمي را روي
صحنه دعوت کرد .سهراب سليمي نيز ضمن خوشامد به حضار از آنان بابت
کمي و کاستي هاي احتمالي جشن عذرخواهي کرد .در ادامه دبير پانزدهمين
جشن کانون کارگردانان از هرمز هدايت و جمشيد جهانزاده دعوت کرد تا
جوايز سه گروه اول کارگردانان جوان را به آنها اهدا کنند .بزرگداشت محمد
کوثر برنام ه ديگر جشن بود.ايرج راد در مدح محمد کوثر گفت :من شاگرد
او نبودم اما او يکي از کساني است که به تئاتر ايران خدمات زيادي کرده و
شاگردان بزرگي را پرورانده است.

حسين صفري:

روز كارگر در فرانسه

نمايشگاه کتاب امسال رکورد مي زند

مدير کميته اجرايي نمايشگاه کتاب گفت :پيش بيني مي کنيم اين
رويداد در دو حوزه رکورد بزند ،از نظر تعداد بازديدکنندگان و ميزان
فروش کتاب در نمايشگاه امسال  ۲۰درصد نسبت به دوره قبل بيشتر
باشد.به گزارش خبرنگار مهر ،حسين صفري مدير کميته اجرايي و
رفاهي سي و يکمين نمايشگاه بينالمللي کتاب اين مطلب را در پاسخ
به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه آيا فکر نمي کنيد عدم تخصيص
پارکينگ براي خودروهاي شخصي در نمايشگاه امسال ،موجب کاهش
مراجعه مردم و نتيجتاً افت فروش در نمايشگاه کتاب شود ،گفت :در
واقع پارکينگ ها و فضاها را تقسيم بندي كرده و براي آنها اولويت قرار
دادهايم .بر اين اساس بخشي از فضاي پارکينگ براي استفاده ناشران
و همچنين عوامل اجرايي و ستادي نمايشگاه کتاب تخصيص پيدا کرد
و ساير فضاها اعم از پارکينگ لجستيک و پارکينگ گل گشت به يک
پايانه هاي اتوبوسراني و دو پايانه تاکسيراني تخصيص يافت.

روز كارگر در همه جهان با روز كارگر
در فرانسه متفاوت است؛ در كشور
مدعي آزادي و دموكراسي از كارگران
در روز كارگر طور ديگري پذيرايي
مي شود .كارگران در پاريس شعبه رستوران
آمريكايي مكدونالد را بهآتش كشيدند،
عليه سياستهاي اقتصادي ماكرون به
خيابانها آمدند ،دهها نفر زخمي و بيش
از  200نفر دستگير شدند  .پليس با گاز
اشك آور و ماشينهاي آبپاش به كارگران
هجوم آورد .شيرينكاريهاي پليس را در
عكسها مشاهده ميكنيد.
وزارت كشور
استانداري خوزستان
شهرداري دزفول

شهرداري دزفول در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به جذب پيمانكار واجد شرايط جهت اجراي عمليات فاز دو پارك نهجالبالغه حدفاصل خيابان آفرينش تا ميدان كشاورز اقدام نمايد.
لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط كه داراي گواهي صالحيت و حداقل رتبه  5در رشته ابنيه از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشند دعوت به عمل ميآيد تا در مدتزمانهاي تعيين شده جهت
دريافت و اخذ اوراق مناقصه به مديريت امور قراردادهاي شهرداري دزفول مراجعه نمايند.
آدرس سايت اينترنتي شهرداري  www.dezful.irميباشد.
 برآورد اوليه پروژه بالغ بر  4/500/000/000ريال ميباشد. اعتبار پروژه از محل پروژههاي جاري شهرداري با كدهاي رديف  3050100001و  3050100009تامين ميگردد. مدت اجراي پروژه  60روز ميباشد. پرداخت كليه كسورات قانوني بر عهده پيمانكار ميباشد. شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار ميباشد. وجهالضمان شركت در مناقصه معادل  %5برآورد اوليه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي و يا فيش نقدي واريزي به شماره حساب  2118438837916002نزد بانك انصار شعبه طالقاني بدون شرط دروجه شهرداري دزفول ميبايست ارائه گردد.
 جهت خريد اسناد مناقصه ارائه فيش واريزي به مبلغ  400/000ريال به شماره حساب  2118438827916003نزد بانك انصار شعبه طالقاني الزامي ميباشد. در صورت برنده شدن و زمان انعقاد قرارداد پيمانكار ميبايستي ضمانتنامهاي معادل  %10مبلغ پيمان را به عنوان تضمين انجام تعهدات در وجه شهرداري دزفول ارائه نمايد. اسناد و مدارك الزم جهت شركت در مناقصه پس از تكميل توسط پيشنهاددهندگان بايد در  3پاكت الك و مهرشده و مجزا شامل :پاكت الف :محتوي ضمانتنامه معتبر بانكي  -پاكت ب :محتوي اساسنامه و آخرينتغييرات شركت ،رتبه ،رشته ،رزومه كاري ،سوابق ،تعداد كار مجاز در دست اجرا  -پاكت ج :پيشنهاد قيمت با برآورد محاسبات مربوطه در وقت و زمان اعالم شده تحويل دبيرخانه شهرداري گردند.
 فروش اسناد مناقصه از مورخ  97/2/16لغايت  97/2/29ميباشد. آخرين مهلت تحويل اوراق و اسناد مناقصه تا ساعت  14مورخ  97/3/1به دبيرخانه شهرداري ميباشد. تاريخ و محل و زمان بازگشايي پاكات در ساعت  10مورخ  97/3/2روز چهارشنبه در محل شهرداري مركزي دزفول ميباشد. حضور شركتكنندگان در جلسه بازگشايي پاكات بالمانع است. در صورت انصراف برندگان اول تا سوم  ،سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط ميگردد. آدرس كارفرما :شهرداري مركزي دزفول جنب فرمانداري تلفن 061-42420511-13 ساير اطالعات و جزئيات معامله در اسناد مناقصه مندرج است.خ ش97/02/16 :
تاريخ انتشار97/02/16 :

آگهي مناقصه

واگذاري انجام امور خدماتي مربوط به نظافت ،سرويسدهي آبدارخانه ،نگهباني نگهداري تاسيسات ترمينال جديد مراغه (مرحله اول  -نوبت دوم)
شهرداري مراغه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 339ش/ش مورخ  97/1/19شوراي اسالمي محترم شهر واگذاري انجام امور خدماتي مربوط به نظافت ،سرويسدهي آبدارخانه،
نگهباني و نگهداري تاسيسات ترمينال جديد مراغه واقع در ميدان بسيج خود را به شرح ذيل در سال  1397به مدت يك سال تمام شمسي از طريق مناقصه عمومي به شركتها و پيمانكاران
مجرب و واجدالشرايط و داراي صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي واگذار نمايد .لذا از كليه شركتها و پيمانكاران محترم دعوت ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز
جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه ،تا تاريخ  97/2/26روز چهارشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق شماره 25
مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR :قابل
دسترسي ميباشد و شماره تلفكس  041-37217728واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مناقصه ذيل ميباشد.
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روابط عمومي شهرداري دزفول
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آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصهگران
(مناقصه يكمرحلهاي) نوبت اول

شركت آب منطقهاي گلستان در نظر دارد اجراي پروژههاي «عمليات زهكشي اراضي اولويتدار استان گلستان اولويت
( 3ناحيه عمراني  »)1با مشخصات ذيل را به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد:
كارفرما

موضوع مناقصه

برآورد اوليه (ريال)

مدت اجرا

رشته

پايه

محل اجرا

مسئول فني دستگاه
مناقصهگزار

شركت آب منطقهاي
گلستان

عمليات زهكشي
اراضي اولويتدار
استان گلستان اولويت
( 3ناحيه عمراني )1

275/000/000/000

 30ماه

آب

4

استان گلستان
شهرستان بندر تركمن
 -آققال

معاونت طرح و توسعه

كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت
ساير مراحل مناقصه،از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد .الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي
الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار اسناد ارزيابي در سامانه ،از زمان چاپ دوم آگهي روزنامه ميباشد .اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزاري
فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه به مناقصهگران ارسال خواهد شد .مناقصهگران براي دريافت
اطالعات بيشتر مناقصه ميتوانند با شماره تلفنهاي ( 017-32627868داخلي )2225 :مدير طرح يا با شماره تلفن
 017-32627882دفتر قراردادها تماس حاصل فرماييد.
* مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي :بعد از درج آگهي نوبت دوم به مدت  5روز
* مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي :بعد از درج آگهي نوبت دوم به مدت  14روز
* زمان بازگشايي پاكتهاي ارزيابي كيفي :در اسناد درج خواهد شد.
«الزم به يادآوري است كه بارگذاري اسناد از زمان چاپ آگهي نوبت دوم بر روي سايت  www.setadiran.irانجام
ميگيرد».
«هزينه درج آگهي بر عهده نفر برنده مناقصه ميباشد».
تاريخ انتشار97/02/16 :
خ ش97/02/16 :
172254

حق شناس :

نمايه

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي (نوبت اول)

شركت آب منطقهاي گلستان

خبر »

شركت آب منطقهاي گلستان

عنوان مناقصه
مبلغ كل مناقصه

واگذاري انجام امور خدماتي مربوط به نظافت ،سرويسدهي آبدارخانه ،نگهباني ،حفظ و نگهداري فضاي سبز داخل محوطه ترمينال و نگهداري
تاسيسات ترمينال جديد مراغه واقع در ميدان بسيج
 2/384/814/383ريال

تعداد نيروي انساني مورد نياز

 7نفر

محل اجراي پروژه

ترمينال جديد مراغه واقع در ميدان بسيج

 1سال تمام هجري شمسي

مدت اجراي پروژه

محل توزيع اسناد مناقصه

امور قراردادهاي شهرداري  +سايت ملي مناقصات كل كشور

ميزان سپرده

 120/000/000ريال

از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت  10روز

زمان توزيع اسناد

نحوه تسليم سپرده

 -1ضمانتنامه بانكي  -2رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سپرده  3100001710006بانك ملي شعبه مركزي

محل تحويل اسناد

دبيرخانه شهرداري مركزي مراغه

صالحيت

صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي

 -1شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصهها و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان سپرده آنان به ترتيب
به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -4كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار و ارزش افزوده بر عهده كارفرما ميباشد.
 -5ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
تاريخ انتشار97/02/16 :
خ ش97/02/16 :

شهردار مراغه  -احمدي

آگهي شركت در مناقصه عمومي (تجديد آگهي)
موضوع اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر (به صورت مقطوع)

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1/1072مورخ  96/1/18شوراي اسالمي شهر و مصوبه شماره  11130مورخ  96/12/28كميته انطباق فرمانداري پروژه مشروحه ذيل را به شركتهاي
واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه
رديف
1

پروژه

اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر (به صورت مقطوع)

مبلغ اوليه

8/000/000/000

ميزان سپرده  -ريال
400/000/000

مبلغ خريد اسناد  -ريال
1/800/000

رتبه مورد نياز
 5ابنيه

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل از تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صالحيت معتبر
شركت به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و رزومه كاري و
قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) و ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت مرتبط همراه با اسناد مالكيت را در (پاكت ب)
و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.درج شماره تلفن روي پاكت الزامي است.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير  -1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي
 -2ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -5مهلت قبول پيشنهادات به مدت  3روز كاري از تاريخ پايان مدت خريد اسناد ميباشد.
 -6به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن به پيشنهادات فاقد گواهيهاي
مندرج در بند  2ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7پرداخت براساس تحقق اعتبار مصوب و تخصيص آن به صورت مرحلهاي خواهد بود (به صورت نقدي يا اوراق).
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -10برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري و يا به صورت ضمانتنامه بانكي واريز و تحويل نمايد .عالوه بر آن
در صورت نياز تضمينات ديگري اخذ خواهد گرديد.
 -11هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -12برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد.
 -13مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مناقصه
از شهرداري اقدام نمايند.
 -14شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -15بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي ميباشد.
 -16اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -17كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل جهت دريافت اسناد و  3روز كاري پس از پايان مدت خريد اسناد جهت تحويل پيشنهادات به
نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند( .تلفن  43325692-066داخلي )220
 -18زمان بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي به نحو مقتضي به اطالع شركتكنندگان خواهد رسيد.
تاريخ انتشار97/02/16 :
خ ش97/02/16 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

