
د.
ني

ه ك
هد

شا
    م

 w
w

w
.te

ja
ra

to
nl

in
e.

ir  
      

ت
سای

در 
وز 

ر ر
ا ه

ه ر
نام

وز
ك ر

وني
تر

لک
ه ا

سخ
ن

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران
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فوتبال

مهدی طارمی با عبور از رکورد مرحوم مهرداد میناوند 
دومی��ن لژیون��ر پرافتخار فوتبال ایران ش��د.  مهدی 
طارمی ستاره فوتبال کشورمان شنبه شب موفق شد 
با تیم پورتو فاتح س��وپرکاپ پرتغال ش��ود. طارمی در 
این مس��ابقه ۲ گل زد و یک ش��ب رویایی برای خود 
رقم زد تا به چهارمین جام خود در پرتغال دست یابد. 
طارمی پیش از این در تیم پورتو یک سوپرجام، یک 
قهرمانی در لیگ و یک قهرمانی در جام حذفی کسب 

کرده بود و با این جام ، توانست شمار جام های خود را در اروپا به عدد چهار 
برس��اند. س��تاره بوش��هری تیم ملی کشورمان، پیش از رفتن به پرتغال هم با 
تیم الغرافه قطر  قهرمان جام حذفی این کشور شده بود. به این ترتیب این 
بازیکن به عنوان لژیونر در خارج از کشور، پنج جام تصاحب کرده و با عبور 
از رکورد مرحوم مهرداد میناوند به دومین لژیونر پرافتخار کشورمان تبدیل 
شد. مهرداد میناوند اسطوره فقید فوتبال ایران در دوران حضورش در فوتبال 

اتریش، یک قهرمانی در بوندس لیگای این کش��ور، 
یک قهرمانی در جام حذفی و ۲ قهرمانی سوپرجام را 
همراه با تیم اشتورم گراتس اتریش کسب کرده بود و 
حاال طارمی با عبور از رکورد میناوند جای او را در رتبه 

دوم پرافتخارترین لژیونرهای ایرانی را گرفت.
پرافتخارترین لژیونر کشورمان، صادق محرمی مدافع 
راست تیم ملی فوتبال ایران است. محرمی که در تیم 
دیناموزاگرب کرواسی توپ می زند، رقیب جدی ای در 
لیگ کرواسی همراه با تیمش ندارند و معموال این تیم حداقل یک جام را هر 
سال در این کشور می گیرد. محرمی همراه با دیناموزاگرب چهار قهرمانی 
در رقابت های لیگ باشگاهی کرواسی به دست آورده و هم چنین همراه این 
تیم توانسته یک بار قهرمان جام حذفی شود و ۲ قهرمانی سوپرجام کرواسی 
هم در کارنامه محرمی به چشم می خورد تا او با آمار هفت قهرمانی به عنوان  

پر افتخارترین لژیونر، رکوردی ویژه از خود به جای بگذارد.

سالمت

در حالی موج هفتم کرونا آغاز شده که بسیاری از 
ش��هروندان با ساده انگاری این موضوع از رعایت 
حداقل پروتکل های بهداشتی غافل مانده و حتی 
در برخی موارد نس��بت به آن بی اعتنا هس��تند. در 
پی این بی توجهی هر روز آمار تلفات کرونا بیشتر 
ش��ده و خانواده های بیش��تری را عذادار می کند. 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته 
متاس��فانه ۶۱ بیمار کووید ۱۹ در کش��ور جان خود 

را از دس��ت دادند و همچنین ۹هزار و ۷۲۷ بیمار دیگر نیز در این بازه زمانی 
شناسایی شدند. از ۸ مرداد تا ۹ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۹۷۲۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۲۹۸ 
نفر از آنها بس��تری ش��دند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کش��ور به ۷ میلیون 
و ۳۹۱ هزار و ۲۶ نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۱ بیمار 

مبتال به کووید۱۹ در کش��ور جان خود را از دس��ت 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ 

هزار و ۹۹۸ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۸۰ هزار و ۵۸۱ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند. ۱۲۲۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارس��تانها تحت 
مراقبت قرار دارند. تا کنون ۵۳ میلیون و ۲۰۴ هزار 
و ۸۴۶ آزمایش تش��خیص کووید۱۹ در کش��ور انجام شده است. همچنین تا 
کن��ون ۶۴ میلی��ون و ۷۹۰ ه��زار و ۷۸۰ نف��ر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۱۶۳ هزار 
و ۲۷۰ نفر ُدز دوم و ۳۰ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۱۲ نفر نیز ُدز س��وم و باالتر 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند. به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق 

شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۶۲ ُدز رسیده است.

یکه تازی كرونا در بی تفاوتی شهروندان

با قهرمانی در سوپركاپ پرتغال؛

طارمی دومین لژیونر پرافتخار ایران شد
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 )) تجدید آگهی مزایده عمومی((
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ش��هرداری خنداب در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ماره ۶/۳۰۹/ش ش��ورای اس��المی ش��هر خنداب و ش��رایط مندرج در اس��ناد مزایده نسبت به اجاره جایگاه سوخت گاز CNG به شرکتهای واجد الشرایط 
بهره بردار و مورد تائید ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام نماید. لذا از ش��رکتهای واجد الش��رایط و صالحیت دار که آمادگی انجام آن را دارند دعوت  می ش��ود با در دس��ت داش��تن معرفی 

نامه نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شرایط مزایده:

عنوان مزایده و مبالغ تضمین
۱(اجاره جایگاه سوخت گاز CNG شهرداری خنداب طبق نظریه کارشناسی سالیانه به مبلغ  ۱/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ماهیانه به مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۲(ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۷۰۲۲۰۱۱۰۴۴۷۷۵۵۳۰۰۱بنام 
سپرده حسن انجام کار پیمانکاران نزد بانک مهر ایران شعبه خنداب

CNG شهر خنداب- ابتدای جاده مالیرمحل اجاره
سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد ایران(- تلفن:۳۵۶۲۲۲۶۱ ۰۸۶محل توزیعاسناد مزایده

از روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ لغایت ساعت ۲۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲زمان توزیع اسناد

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹زمان بارگزاری اسناد
حداکثر یک هفته پس از بازگشایی و برنده می بایست حداکثر ظرف یک هفته از اعالم نسبت به انجام امورات بعدی جهت عقد قرارداد اقدام نماید تاریخ ابالغ و اعالم برنده

سامانه ستاد-  ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ در حضور اعضای کمیسیون قرائت و برنده مزایده اعالم خواهد شد.محل تحویل اسناد و زمان بازگشایی
اجاره یکسال جایگاه سوخت گاز CNG با ۴عدد نازلمقدار کار

شرکت در مزایده به منزله قبولی تمام شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مطابق با آئین نامه مالی مختار می باشد. به پیشهادات مبهم، 
مشروط ، مخدوش، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود ۰ 

 مهدی احدی - شهردار خنداب

- سپرده های نفرات اول تا سوم تا تاریخ عقد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت عدم حضور برنده اول  ظرف یک هفته پس از ابالغ کتبی جهت عقد قرارداد ، سپرده وی به نفع شهرداری 
ضبط و با شرکت دوم اقدام به عقد قرارداد می نماید.

- حضور نماینده شرکت در جلسه بازگشایی پاکات با در دست داشتن معرفی نامه بال مانع می باشد.

ت دوم
نوب

        آگهي  مناقصه عمومي دو مرحله اي
  به شماره 2001005380000025         

1.  نام ش�رکت و نش�اني : ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي 
 ب��ه نش��اني : اراک ، خیاب��ان امام موس��ي صدر ،امور پش��تیباني ب��ا تلفن تماس 
۳۲۲۲۶۰۳۳- ۰۸۶-۰۸۶۳۲۲۲۸۰۳۸ در نظ��ر دارد مناقص��ه عموم��ي زیر را از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.لذا از کلیه ش��رکت هایي 
واج��د صالحی��ت دع��وت ب��ه عمل مي آید در صورت تمایل نس��بت به دریافت 
اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنا کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد 
مناقص��ه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایي پاک��ت ها از طریق درگاه 
 www.setadiran.ir س��امانه تدارکات الکترونیک دولت)س��تاد( به آدرس
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
2.  شرح مختصري از کاال:  خرید عیب یاب کابل

 3- س��پرده ش��رکت در مناقصه  به مبلغ ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باش��د، 
مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي ،ضمانت نامه 
موسس��ات بیمه گر،گواهي خالص مطالبات قطعي تایید ش��ده توس��ط امور مالي 
ش��رکت توزیع ،چک تضمین ش��ده بانکي یا واریز وجه به حس��اب جاري شماره 
۷۰۱۸۱۱۱۱۳۳۱۱۹۴ به نام ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي بانک  

قرض الحسنه مهر ایران  شعبه امام خمیني اراک ارائه نمایند.

4- به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از 
انقضاء مدت مقرردرفراخوان واصل شود و هم چنین به پیشنهادهاي فاقد سپرده، 
س��پرده هاي مخدوش ،س��پرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک ش��خصي ونظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- مهل�ت ف�روش اس�ناد : از تاری��خ درج آگه��ي نوبت دوم  به مدت ۵روز 

کاري
6 - مبلغ فروش اس�ناد : مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال فیش واریزي در وجه س��پهر 

بانک صادرات به شماره ۰۱۰۱۸۵۲۹۱۸۰۰۳ شعبه میدان شهدا .
7-مهلت وبازگش�ایي اس�ناد مناقصه : مهلت عودت اس��ناد مناقصه تا 
س��اعت ۱۰روز دوش��نبه مورخ ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۱ ، زمان بازگش��ایي ساعت ۱۱روز 

دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱مي باشد.
8- مح�ل تحوی�ل و بازگش�ایي: اراک ،می��دان دارای��ي، خیاب��ان ام��ام 
موس��ي صدر،ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان مرکزي، واحد دبیرخانه .محل 

بازگشایي:سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.
9- مبلغ برآوردي مناقصه ۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد.

10-سایراطالعات وجزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 

: مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴  دفتر ثبت نام اراك : ۰۸۶-۳۳۲۴۵۲۴۸

روابط عمومی شركت توزیع نيروی  برق استان مركزي

ت اول
  نوب

  

 

مزایده عمومی امالک شهرداری ازنا  

منوچهر حسنی گرپی- شهردار ازنا

ش�هرداري ازنا در نظر دارد بر اس��اس مجوز ش��ورای محترم اس��المي شهرنس��بت به فروش پالک و واحدهای ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان ش��رکت در مزایده دعوت بعمل مي آید. حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاري از انتش��ار آگهی نوبت دوم که یک هفته پس از انتش��ار این 
آگهی که در همین روزنامه به چاپ می رس��د به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و پس از ثبت در س��امانه س��تاد، اس��ناد و مدارک مربوطه در پاکت مهر و 

موم شده، به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
1- مزایده فروش ۹ واحد مسکونی از سهم شهرداری ازبلوک شمالی و جنوبی مجتمع مشارکتی ۰ ۲ واحدی واقع درپشت بیمار ستان امام علی)ع(

2- مزایده فروش یک پالک  از طرح رحمت خوانساری و کشاورزان ازنا ، پالک ۳۰ اصلی
شرایط و مدارك شرکت در مزایده : 

1– ارائه برگه پیش��نهاد قیمت بهمراه اصل فیش واریزی س��پرده نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکي که نباید از ۵%  مبلغ پایه کمتر باش��د. ش��ماره حس��اب جهت 
واریز سپرده ۰۱۰۶۷۷۱۳۳۷۰۰۶ بانک ملي شعبه آزادی ازنا.

2– به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده و یا رسیده بعد از مهلت قانوني ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3 – سپرده برندگان اول، دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
5- پرداخت هزینه هاي کارشناسي، آگهي و کلیه هزینه های قانونی و غیره..... به عهده برنده مزایده مي باشد.

6- سایر اطالعات در اسناد مزایده ارائه می گردد. تلفن تماس: ۰۶۶۴۳۴۲۲۱۶۵ 
7-مهلت ارائه پیشنهاد: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ الغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

8- زمان بازگشایی: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
9-زمان اعالم برنده: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

10- مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ 

ت اول
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w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد

آگهی مناقصه عمومی
  ش��رکت آب وفاضالب اس��تان لرس��تان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت 
اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکات از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، الزم اس��ت کلیه 
مناقصه گران واجد صالحیت در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار مناقصه در 

سامانه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  می باشد. 

کد فراخوان در سامانه  محل تامین
اعتبار

  مدت پیمان
))ماه

 مبلغ تضمین
))ریال

 برآورد اولیه
))ریال عنوان پروژه ردیف

۲۰۰۱۰۱۳۴۰۰۰۰۰۹۰ عمرانی ۶ ۲.۲۵۶.۰۰۴.۴۳۵ ۴۵.۱۲۰.۰۸۸.۶۹۲ اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضالب در نقاط مختلف شهر دورود ۱

۲۰۰۱۰۰۱۳۴۰۰۰۰۰۹۱ عمرانی ۶ ۳.۴۰۱.۹۱۷.۹۱۵ ۷۱.۶۹۵.۸۹۵.۷۲۵ اجرای قسمتی از خط اصلی شبکه جمع آوری فاضالب شهر دورود ۲

۲۰۰۱۰۰۱۳۴۰۰۰۰۰۹۲ عمرانی ۲ ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ _ )تامین ۱۰دستگاه الکتروموتور افقی)تجدید مناقصه ۳

۲۰۰۱۰۰۱۳۴۰۰۰۰۰۹۳ عمرانی ۲ ۴.۳۷۲.۵۰۰.۰۰۰ _ )تامین ۴۸۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف )تجدید مناقصه ۴

۲۰۰۱۰۰۱۳۴۰۰۰۰۰۹۴ عمرانی ۲ ۹،۲۱۵،۰۰۰،۰۰۰ _ تامین ۱۴۸ دستگاه ترانسفورماتور ۵

۲۰۰۱۰۰۱۳۴۰۰۰۰۰۹۵ عمرانی ۲ ۵.۳۳۶.۷۵۰.۰۰۰ _ )تامین ۱۵۶ دستگاه الکتروموتور شناور و ۱۶۶ دستگاه پمپ شناور)تجدید مناقصه ۶

  شركت آب وفاضالب استان لرستان
 

مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت: از س��اعت ۹ صبح  مورخ ۱۱ /۱۴۰۱/۰۵   
لغایت ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت ۱۹  مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰.
زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکات )الف(:
آدرس: خرم آباد -  میدان ۲۲ بهمن -  بلوار ولیعصر )عج( – خیابان ش��هید ش��فیع پور )۶۰ متری 

شمالی(- کدپستی:۶۸۱۷۸۵۵۳۷۱ 
تلفن ۳۳۲۲۵۸۰۴-۵ -۳۳۲۲۴۴۹۲ – ۳۳۲۲۲۷۴۵ -۰۶۶ 

اطالع�ات س�امانه س�تاد جه�ت انج�ام مراحل عضوی�ت در س�امانه: مرکز تماس 
۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱  دفتر ثبت نام: ۰۲۱-۸۸۹۶۹۷۳۷- ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸

ت اول
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 آگهی تجدید مناقصه عمومی )برای بار دوم(
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 

  شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به تجدید برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.
لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند: 

شركت آب و فاضالب آذربایجانغربی )سهامی خاص(
 

محل تامین اعتبارقیمت اسناد )ریال(تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مدت اجرا )ماه(مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه

بهره برداری، نگهداری و رفع اتفاقات انشعابات، 
شبکه، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ 

فاضالب شهر نقده
منابع داخلی۳۷.۰۵۴.۱۸۳.۶۸۰۳۶۱.۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰

گواهینامه ها: صالحیت رتبه ۴ و باالتر بهره برداری از تاسیسات شبکه فاضالب صادره از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

تضمین شرکت در مناقصه به صورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می باشد. 

1( از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی، اسناد ارزیابی کیفی 
و اسناد مناقصه را از نشانی: ارومیه، چهارراه مخابرات، شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی»دفتر حقوقی و قراردادها« اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با 

شماره: ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۱ )دفتر حقوقی و قراردادها( تماس حاصل فرمایند. 
2( واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک )۱( از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به 

 http://iets.mporg.ir آدرس
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز: 

۱- عنوان مناقصه ۲- نام شرکت ۳- مدیرعامل ۴- پست الکترونیکی ۵- شماره تلفن، فکس، همراه ۶- آدرس، در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از پایان 
زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره: ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۶ فکس نمایند.

بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های احتمالی اسناد به عهده 
مناقصه گر خواهد بود. همچین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهدگرفت. 

ضمنًا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.
آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ محل ارومیه، چهارراه مخابرات، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )پس از رویت دفتر 

حقوقی و قراردادها( می باشد. 
توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مناقصه الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک و مهر شده حاوی پاکات 

»الف، ب و ج« پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گردد. 
بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت ۹:۳۰ صبح مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ خواهد بود. 

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.(
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