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عالِمآیندهنگر

درکنگره بینالمللی بزرگداشت عالمه مصباح یزدی عنوان شد

رواق

کنگره بینالمللی بزرگداشت عالمه مصباح یزدی همزمان با
نخستین سالگرد آن عالم ربانی در محل مرکز همایشهای
بینالمللی سازمان صدا و سیما برگزار شد...

رهبر انقالب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سردار مقاومت ،صدق و اخالص را خالصه مکتب سلیمانی خواندند

ملیترینایرانی ،امتیترینمسلمان
2

یکشنبه 12دی28 1400جمادی االول  2 1443ژانویه 2022سال سی و پنجم
شــماره 8 9712صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

رواق

تولیت آستان قدس رضوی

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

12

مردم عراق با برگزاری تجمع « پاسخ میلیونی» سالگرد شهادت حاجقاسم و ابومهدی المهندس را گرامی داشتند

رحلت آیتاهلل
مجتبیتهرانی
در سال 1391

دی

در مصالی کرمان مطرح کرد

ازهدف اخراج آمریکا کوتاه نمیآییم

1

شهیدسلیمانی
نماد وحدت
امت اسالم
حذف یک بند جنجالی
از الیحه بودجه 1401

6

مستند « 72ساعت» روایتگر
ناگفتههایی از سردار سلیمانی

سارا عرفانی در گفتوگو
با قدس مطرح کرد

حاجقاسم نگاه به جنگ
را عوضکرد

ضرورتهایجهانی
شدن رمانهای دینی

4

2

رواق

3

4
8

در نشست دوم «نقد سیاستگذاری مدیریت وقف»
اندیشکده «مسئله» روزنامه قدس مطرح شد

پیش بهسوی قانون فراگیر وقف

2

افزایش
سن بازنشستگی
شاید وقتی دیگر!

قدس جزئیات درج قیمت تمامشده
تولید روی کاال را بررسی میکند

نورافکن
روی زنجیره توزیع

حمالت همزمان به پایگاههای
آمریکا در سوریه و عراق

شب موشکی
منطقه

مناقصه خرید ظروف « » pp

1409732

معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید ،لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در
روزهای یکشنبه مورخ 1400/10/12الی سه شنبه مورخ 1400/10/14از ساعت  9الی اذان ظهر به سالن
مزایده زمین ،واقع در نبش میدان بوعلی -معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق
سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

کد فراخوان  2000092339000010 :سامانه تدارکات الكترونیكی دولت (ستاد)  -نوبت دوم

1409708

1

12,13

62

فرامرز عباسی

تجارت محله

160

250.000.000

60درصد نقد و
الباقی  18ماهه

2

21

مصلی

تجارت محله

160

160.000.000

60درصد نقد و
الباقی  18ماهه

3

7

5,2

موسوی قوچانی

تجارت محله

60

210.000.000

60درصد نقد و
الباقی  18ماهه

4

6

14

سیدی – پشت
کالنتری سیدی

تجارت محله

120

150.000.000

60درصد نقد و
الباقی  18ماهه

5

16

107

خیابان -شهرک
رضوی

تجاری

60.37

130,000,000

نقد

6

15

9

منزل آباد – مجاور
بلوار الهیه

مسکونی

323.05

78,000,000

نقد

7

19

92

فرامرز عباسی

مسکونی

236.5

290,000,000

نقد

8

25

66,1

فرامرز عباسی

مسکونی

262.68

270,000,000

نقد

9

17

4

سیدی – پشت
کالنتری سیدی

مسکونی

306.67

110,000,000

نقد

10

1

55

کوی انصار –
بلوار حر

مسکونی

205.24

23,000,000

نقد

11

2

53

خیابان -شهرک
رضوی

مسکونی

140

20,000,000

نقد

مناقصه گزار :شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
موضوع مناقصه :خریداری  ،حمل  ،نصب و راه اندازی یكدستگاه دیزل ژنراتور .250 KVA
ش�ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س�بزوار در نظر دارد كلیه مراحل مناقصه فوقاالش�اره را ازطریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت
(ستاد) به آدرس ذیل به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید .آدرسhttp://setadiran.ir :
الزم به ذكر اس�ت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،بایس�تی مراحل ثبت نام در س�ایت مذكور و نیز گواهی امضاء الكترونیكی را جهت
شركت در مناقصه معمول نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021 -41934 :دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
شركت های ذیصالح كه تمایل به همكاری دارند میتوانند جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت
(س�تاد) مراجعه نمایند .ش�ایان یادآوری اس�ت با عنایت به اینكه از روش فش�رده در برگزاری مناقصه فوق االشاره اس�تفاده میگردد ،بدو ًا ارزیابی
كیفی مناقصه گران انجام و متعاقب ًا پاكات قیمت شركت هائی كه حائز امتیاز الزم گردند مفتوح و پاكات سایر شركتها ناگشوده مسترد میگردد .ضمن ًا
مناقصه گران میتوانند تا قبل از بازگشائی پاكات یك نوبت پاكات قیمت خود را مسترد نموده و پاكات حاوی نرخ اصالح شده خود را ارائه نمایند.
تصریح می گردد باتوجه به تجدید مناقصه ،پاكات واصله به هر تعداد كه باشد مفتوح و برنده مناقصه اعالم خواهد گردید.
ضمن ًا آگهی و برنامه زمانبندی مناقصه در پایگاه های اینترنتی ذیل نیز درج خواهد گردیدWWW.IETS.MPORG.IR . .

شماره مجوز 1400-6716:

ردیف

1409640

ردیف

شماره
قطعه

شماره
بلوک

محدوده

کاربری

مساحت
مترمربع

قیمت مصوب
( ریال) مترمربع

شیوه پرداخت
حقوقات

آستان قدس رضوي

شماره تماس  051 - 32003310و 051 - 32003793

تجدیدآگهیمناقصهخریداری،حمل،نصبوراهاندازییکدستگاهدیزلژنراتورقدرت250کیلوولتآمپر

amlak.razavi .ir

31437060-31437064

آستان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به خرید ظروف  ppاز طریق مناقصه عمومي به شرح مقادیرمندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.
جهت مشاهده شرایط خرید و دریافت اسناد مذكور به نشاني http://dev.razavi.irبخش مناقصات مراجعه و حداكثر تا ساعت  13:30روز
س�ه ش�نبهمورخ  1400 / 10 / 21نسبت به تحویل پیش�نهادات تكمیل شده و نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایطاعالم شده به آدرس مشهد
مقدس حرم مطهرامام رضا (ع) صحن پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) باب الكاظم دبیرخانه حرم مطهر اقدام نمایید ،ضمنا هزینه چاپ
آگهي در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

عنوان

شرح

1

موضوع مناقصه

خریداری  ،حمل  ،نصب و راه اندازی یكدستگاه دیزل ژنراتور 250 KVA

2

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

 ( 430/000/000چهارصد و سی میلیون) ریال

3

نوع تضمین

كلیه تضامین مندرج در آیین نامه تضمین در معامالت دولتی
جهت شركت در فرآیند ارجاع كار .ضمن ًا شماره حساب بانكی
مناقصه گزار جهت واریز وجه نقد به شرح ذیل میباشد:
حساب شماره 92000707/46به شماره شناسه 42100000040نزد بانك ملت
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تاریخ انتشار آگهی و اسناد در سامانه تداركات الكترونیك دولت

 1400/10/13ساعت  9صبح

5

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونیك دولت

 1400/10/17ساعت 16

6

مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه تداركات الكترونیك
دولت شامل اسناد ارزیابی كیفی ،پاكت الف (تضمین) و پاكت ج
(نرخ پیشنهادی و آنالیز نرخ پیشنهادی)

 1400/11/02ساعت 11

7

تاریخ جلسه توضیح اسناد (جلسه توجیهی)

 1400/10/25ساعت  13:00در محل سالن كنفرانس منطقه
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تاریخ بازگشائی پاكات ارزیابی كیفی

 1400/11/02ساعت 13:00

9

تاریخ و محل بازگشائی پاكات الف و ج

 1400/11/03ساعت  13:00سبزوار؛ بلوار دكتر علی شریعتی ،شركت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار ،كمیسیون مناقصات
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شرایط متقاضیان

مطابق مفاد راهنمای مناقصه گران جهت شركت در مناقصه كه به
انضمام فرم های ارزیابی كیفی در پایگاه های اینترنتی مندرج در
آگهی بارگذاری می گردد.

11

تاریخ چاپ آگهی

 1400/10/11نوبت اول
 1400/10/12نوبت دوم

شناسه آگهی 1250003 :

رمضانعلی قارزی  -رئیس روابط عمومی

