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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید
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آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد 
قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت، از طریق ســامانه الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى 
دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، 

خریدارى نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى،  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/08/17 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین اسناد 
فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان  چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان 
ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایى 

که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کســب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 34121482- 031 واحد مناقصات و خرید- آقاى عظیمى 
و جهت آگاهى بیشــتر در مورد الزامات، اطالعات، مشخصات فنى و شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 

36644071- 031 با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934- 021، دفتر ثبت نــام: 88969737- 021 و 

85193768- 021 تماس حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت 
و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* پیشنهاد دهنده مى بایست صرفاً در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش،مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

موضوع مناقصه: خرید 50 دستگاه رله هوشمند
شماره مناقصه در سامانه 

تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات الف، 

ب، ج
مبلغ تضمین 

(ریال)

متعاقباً اعالم 20990012110000241399/07/291399/08/051399/08/171399/08/18
870/000/000مى گردد

آگهى تجدید مزایده عمومى
یک مرحله اى  -   نوبت اول

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد،نسبت به فروش یک 
قطعه از امالك مازاد بر نیاز خود  شامل شــش دانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493/8 متر مربع (1800متر 
اعیانى سوله و80 مترمربع ساختمان ادارى با دیوارکشــى و محوطه سازى) واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ ،

جنب دبیرستان شبانه روزى از طریق برگزاري مزایده عمومی یک مرحله اى  و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد)اقدام نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى نرخ هاى 
پیشنهادى " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مزایده محقق سازند،
1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مزایده در سامانه: 2099001553000001 روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 

 2- نام و نشانى مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى 
خیابان پنجم

 3- هزینه خریداسناد مزایده:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت انجام مى گیرد.

  4- مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز چهارشــنبه  مورخ 30 /99/7 لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه
   99/8/8

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد،بارگزارى درسامانه بصورتpdf:تا ساعت18 روزدوشنبه  99/8/19
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

 6- تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روزسه شنبه مورخ99/8/20ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.
 7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 4,434,725,000 ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى 
ویافیش واریزى به شماره حساب شباى IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت 

ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   936263500100000000000000000061  قابل ارائه   مى باشد.
 8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شــرکت درمزایده  (الف) عالوه بر 
بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 99/8/19 به حراست/دبیرخانه کمیســیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.
9-شــرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه (قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ  22دیماه 1377)

 منع قانونى دارد.
*متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادى، از ملک موضوع مزایده از ساعت 9 صبح لغایت 14

(در روزهاى ادارى ازتاریخ 99/8/1 لغایت 99/8/15 ) بازدید نمایند.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکت

www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان 

اصفهان به شماره 09132074427)

وزارت جهاد کشاورزى

فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان


