قدس

خونبهایفرماندهقدسی
اهمیتحمایتازحقوق فلسطینیان در روز جهانیقدس؛

خروشیبهوسعتیک آرمان

9

بیانیهخانوادهشهیدسلیمانی؛

تانابودیصهیونیستها
در میدان مبارزهایم
3

وزیرخارجهاسبقلبناندرگفتوگوبا«رسالت»عنوانکرد:

وظیفه اصلی جهان اسالم
آزادسازی قدس از چنگال اشغالگران

روزنـــامهسياسـی،فرهنـــــگی
اقتصادیواجتماعیصبحايران

9

پنجشنبهاولخرداد27-1399رمضان21-1441می2020
سالس���یوپنجم-ش���ماره12-9773صفحه1000-تومان
طرح :بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

(آ گهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاور)

شرکت آب منطقه ای
قزوین

نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد به استناد بند «ب» ماده  7آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره (/193542ت  42986ک
مورخ)1388/10/1جهتشرکتدر ارزیابی کیفیاز مشاورانواجدشرایطمطابقبامشخصاتذیلبراساساسنادومدارکبارگذاریشده
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )setadiran.irبه شماره ثبت  2099001107000007دعوت بهعمل می آورد.
موضوع خدمات مشاوره :انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیر زمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در
حوزه عملکرد شرکت آب منطقهای قزوین
داشتن گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره :حداقل پایه  2شبکه آبیاری و زهکشی داشتن ظرفیت آماده به کار مشاور در پایه مربوطه
تاریخ ،مهلت و نشانی دریافت اسناد :مشاوران واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشار
حدا کثر شش ( )6روز پس از چاپ آ گهی نوبت دوم ( تا تاریخ  )99/3/7جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )setadiran.irمراجعه نمایند.
 تاریخ و مهلت بارگذاری اسناد :حدا کثر ( 10ده) روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم ارزیابی کیفی ( تا ساعت  10صبحتاریخ )99/3/17
 تاریخ و محل بازگشایی :راس ساعت  12ظهر روز شنبه تاریخ  99/3/17در اتاق مناقصات شرکت آب منطقه ای می باشد. مدت زمان الزم برای انجام خدمات مشاوره  12 :ماهآدرس الکترونیکیinfo@qzrw.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/31
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/1
خ ش 99/2/31

آ گهی مزایده عمومی (مرحله اول)

آ گهی مناقصه عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره  183مورخ  1399/02/6شورای اسالمی
شهر بروجرد ،تعدادی از ماشینآالت عمرانی ،اتوبوس شهری ،موتورسیكلت ،وانتبار ،قطعات اسقاطی و بالاستفاده را از طریق مزایده
عمومی به فروش برساند.
آدرس و تلفن محل بازدید :استان لرستان – شهرستان بروجرد – بلوار امام خمینی(ره) – سازمان مدیریت پسماند – شماره تلفن
06642456300 -06642456004
نكات قابل توجه:
ت گذاریهای انجامشده براساس نظریه كارشناس رسمی دادگستری میباشد.
 -1تمامی قیم 
 -2زمان بازدید از مورخه  1399/03/01الی  ،1399/03/15همهروزه از ساعت  9تا  12صبح در محل سازمان مدیریت پسماند میباشد.
 -3محل دریافت اسناد مزایده :سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد
-4قیمتفروشاسنادمزایده:فیشواریزیبهمبلغ300/000ریالنزدبانكملیایرانشعبهخیابانآزادیبهشمارهحساب0106410991004
به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد واریز گردد.
 -5مدتزمان ارسال پیشنهادات  10روز پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آ گهی میباشد.
-6متقاضیانمیبایستمبلغ10درصدقیمت كارشناسیرابهعنوانسپردهشركتدر مزایدهنزدبانكملیبهشمارهحساب0106411008005
به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد واریز نمایند.
 -7هرگاه برندگان اول ،دوم ،سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -8به پیشنهادات فاقد سپرده ،معتبر ،مبهم ،مخدوش مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9هزینه انتشار آ گهی و كارشناسی به عهده برنده مزایده و نقل و انتقال مالكیت طبق عرف دفتر اسناد رسمی میباشد.
 -10سازمان مدیریت پسماند در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است.

تاریخ انتشار99/3/1 :
خ ش99/3/1 :

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد – سپهر دارابی گودرزی

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

نوبت دوم

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد به استناد ماده  17و بند (د) ماده ( )1آیین نامه اجرایی ماده  22قانون مدیریت خدمات كشوری  ،اجرای
امور مرا كز درمانی  ،رفاهی  ،اردوگاه  ،كانون ها و مرا كز ورزشی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شماره های قید شده درجدول زیر وا گذار نماید.
بخش

مناطق زیر مجموعه

مبلغ برآورد بر حسب ریال

مبلغ سپرده الزم جهت شركت در مناقصه

شماره فراخوان (مناقصه عمومی )

1

1و3و4و6و7

64.249.000.000

3.212.450.000

2099003079000005

2

2و5

61.000.000.000

3.050.000.000

2099003079000006

3

 8و  9و  10و  11و  16و  17و 18

67.200.000.000

3.360.000.000

2099003079000007

4

 12و  13و  14و 15

68.200.000.000

3.410.000.000

2099003079000008

موضوع مناقصه :خرید خدمات از بخش غیردولتی
تذكرات  - 1:شركت های متقاضی مجاز هستند در تمامی بخش های مناقصه شركت نمایند ،
 -2به استناد ماده  47قانون برنامه ششم توسعه  ،اولویت با متقاضیان بومی می باشد.
 - 3ترتیب بازگشایی مناقصه بخش ها بر عهده دستگاه مناقصه گزار است.
دستگاه مناقصه گزار :اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران به نشانی  :میدان فلسطین  ،خیابان شهید طالقانی غربی  ،نبش خیابان شهید سرپرست ،
تلفن تماس88979512 :
محل ارائه خدمات :مرا كز قید شده در هر بخش از مناطق اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
محل دریافت اسناد مورد نیاز مناقصه :سامانه تداركات الكترونیك دولت به نشانی ، www.setadiran.ir
زمان دریافت و بارگذاری اسناد :از زمان انتشار این آ گهی به مدت  10روز كاری می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/31
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/1
خ ش 99/2/31

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

