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مازندران

گلستان

گیالن

 CFTبا الیحه
برای ما دام پهن کردند 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نخستین نشست سراسری
 خانه های مطبوعات و رسانه های کشور در ساری : 

الیحه قانون مطبوعات بزودی
 به مجلس می رود 

با همت اداره کل استاندارد
 استان مازندران ؛

نخستین  نمایشگاه
 تخصصی استاندارد 

در دهکده نیاوران ساری 
برگزار شد

اولین کنفرانس بین المللی 
مسائل آموزش زبان 

و ادبیات انگلیسی در دانشگاه 
مازندران برگزار شد 

شانس آمریکا و روسیه برای قهرمانی از ایران بیشتر است

یزدانی: مثل همیشه خوشرنگ ترین 
مدال را می خواهم
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1- دستگاه مناقصه گذار : شهرداری اجبارکال
2- موضوع مناقصه : پروژه جوبسازی- رفیوژ وسط- زیرسازی و آسفالت 

خیابان اصلی شهر
3- منبع تامین اعتبار: منابع عمومی )استانی( و سایر منابع )شهرداری(

باند سال  فهرست بهاء راه و   – برآورد اولیه: 4/940 میلیون ریال   -4
-1397

5- مدت اجراء پروژه : تا تاریخ 1398/04/30
بانکی در وجه شهرداری اجبارکال  6- نوع و مبلغ تضمین : ضمانتنامه 
به مبلغ 250/000/000 ریال اعتبار از تاریخ صدور بمدت سه ماه و قابل 
تمدید برای سه ماه دیگر – یا وجه نقد واریز بحساب 0112208840003 
نزد بانک ملی بنام شهرداری اجبارکال . ضمنا دارا بودن رتبه 5 رشته راه 

برای شرکتها با رعایت سقف ارجاع کار الزامی است.
الی   1397/07/28 تاریخ  از   : مناقصه  اسناد  دریافت  محل  و  مهلت   -7

1397/08/03 – شهرداری اجبارکال 
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه : آخر وقت اداری روز پنجشنبه   -8

1397/08/10
تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه : ساعت 13 روز شنبه 1397/08/12   -9

برای اطالع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات رجوع گردد.
تلفن: 01143113377-43113800

سید محمد مهدی فاطمی 
شهردار اجبارکال

آگهی تجدید مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

استاندار گلستان: 

عوامل شهادت محیط بان گلستانی 
دستگیر شدند

افتتاح پارک آموزش تخصصی برق 
در گیالن

دریابیگی:

بازنشستگان تحت فشار هستند

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 3159)نوبت اول(

شهرداری ارطه در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران دارای صالحیت و حداقل رتبه )5( و با شرایط ذیل واگذار نماید.

الف: مشخصات:

ب( مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه و ضمائم: تا پنج روز پس از درج آگهی نوبت دوم شهرداری ارطه
ج( مهلت تحویل پیشنهادها: ده روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه

د( محل تحویل پیشنهادها: استان مازندران- شهرستان قائمشهر- اتوبان قائمشهر- ساری -شهر ارطه – منطقه 
کفشگرکال-جنب آبندان-شهرداری ارطه- دبیرخانه شهرداری

ه( نحوه تنظیم اسناد مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه در پاکت )الف( اسناد مناقصه، نقشه ها و برآوردهایی که 
تماما به مهر و امضاء صالحیت دار رسیده باشد به همراه اسناد و گواهی صالحیت دار رسیده باشد به همراه اسناد 
و گواهی صالحیت، رتبه و رشته پیمانکاری، آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه و صاحبان مجاز امضاء شرکت و 
کپی کارت ملی آنان، شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت، گواهی ارزش افزوده و کد معامالتی بورس و مدارک فنی 

در پاکت)ب( پیشنهاد قیمت در پاکت )ج( ارائه و ارسال گردد.
و( محل گشایش پیشنهادها: شهرداری ارطه

ز(سایر موارد: ضمانت نامه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه )فقط ضمانت نامه بانکی( دارای اعتبار سه ماهه 
از تاریخ آگهی و یا واریز وجه به حساب جاری 0108729544009 شهرداری ارطه نزد بانک ملی شعبه جانبازان 

قائم شهر می باشد.
- مبالغ برآورد بر اساس فهرست بهاء پایه سال 97 می باشد.

- به پیشنهادها و قیمت های مشروط، مبهم و مخدوش و بدون آنالیز قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

ضمنا اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات طرح تملک داریی های سرمایه  ای بوده و پرداختیهای آن از محل اسناد 
خزانه اسالمی و با سررسیدهای سال 1397 و 1398 و بر اساس میزان تخصیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان مازندران می باشد.
تلفن تماس: 01142195532

فاکس: 01142195532
حبیب اله قاسمی- شهردار ارطهتاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/5

مبلغ تضمین شرکت در محل اجراشرح عملیات پروژهردیف
مناقصه )ریال(

رتبه و رشته برآورد اولیه )ریال(
مورد نظر

زمان گشایش 
پیشنهادها

زیرسازی، تعریض، احداث 1
کانال، جداول و پیاده رو سازی 

و آسفالت خیابان های اصلی 
شهر ارطه

شهر 
ارطه

پنج روز پس از 5 راه526/315/78910/526/315/789
اخرین مهلت 
تحویل اسناد

آگهی تجدید مزایده
 نوبت اول 

سبز  فضای  و  منظر   ، سیما  سازمان   : گذار  مزایده  دستگاه 
شهرداری آمل 

موضوع مزایده : اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق بمدت 
یکسال 

مبلغ و نوع تضمین شرکت درمزایده : ضمانت نامه بانکی دروجه 
شهرداری آمل یاوجه نقد به حساب 0220668982000نزد بانک 

ملی ایران بنام شهرداری آمل به مبلغ 120000000ریال 
مهلت ومحل دریافت اسنادمزایده : ازتاریخ انتشار آگهی نوبت 

دوم به مدت 10 روز درمحل امورمالی سازمان 
زمان چاپ نوبت دوم آگهی : یک هفته پس از چاپ نوبت اول 
سازمان سیما ، منظروفضای سبز شهرداری آمل دررد یا قبول 

هریک از پیشنهادها مختاراست 
برندگان اول ودوم وسوم مزایده هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد .
سایر اطالعات وجزئیات مربوطه دراسناد مزایده مندرج می 

باشد .
شماره تماس : 43271595-43272326 – 011

علیزاده 

رئیس سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهرداری آمل 

دکتر ادیانی نماینده قائم شهر، جویبار، سیمرغ و سوادکوه در مجلس در جمع دانشجویان 
استان مازندران:

ش
س: وار

عک


