 4ﻧﻮآورى ﺟﺬاب روزﻧﺎﻣﻪ ﻃﻠﻮع

ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ
 .1ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ  +ﻣﻄﻠﺐ
 .2ﺧﺒـﺮ  +ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺒﺮ
سهشنبه  24بهمن 1396

 26جمادیاالول 1439

وزیر بهداشت تأکید کرد؛

قیمت سیگار در ایران
ارزانتر از دنیا

مالیات مناسب وضع شود

۲

مدیرکل استاندارد فارس:

مصرف نمکهای دریا
خطرناک است
۲

تعطیلی مدارس و مراکز
آموزش عالی و کاهش
ساعت اداری امروز
سهشنبه در خوزستان
اخطاریه ستاد مدیریت
بحران استان در خصوص
وضعیت جوی

۲

ورزشی
مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

 50هزار مترمربع به
فضای ورزشی کازرون
افزوده میشود
7

جزیرهای
مخصوص زنان

 .3رﻧﮕﻰ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤـﺎت
 .4اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﺑﺮﺧﻰ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ
13 Feb . 2018

سال بیستوسوم

شماره 2175

بها  1000تومان

2۸
منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهکیلویه و بویراحمد/هرمزگان )

اولین و تنها روزنامه تمام رنگی استان فارس

نمایش فیلم

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس عنوان کرد؛

تحقق  77درصدی
سهم مالیاتی
استان فارس

استانها
روستاهای محروم اقلید
صاحب کتابخانه شدند
بهرهبرداری از کتابخانه
سیار در اقلید

2۲

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان فارس عنوان کرد؛

ترویج فرهنگ کار
گروهی با اتاق فرار
در شیراز

الیروبی کانال دسترسی
و دیوار ساحلی بندر
چندمنظوره هرمز
آغاز شد
۳

حوادث
درآمد موسسه عرفان سهم
زن بود ،تجاوز به دختران
سهم مرد!

2۲

7

آگهــی مناقصــه خدمات شهری

(نوبت دوم)
تاریخ چاپ96/02/24
شهرداری نودان به استناد مجوز شماره  12مورخ 96/10/09شورای اسالمی شهر نودان قصد واگذاری بخش خدمات شهری به پیمانکار واجد
شرایط و دارای صالحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را دارد  ،لذا از پیمانکاران دعوت می گردد حداکثر بهمدت (هفت)7روز کاری پس
از نشر آگهی برای دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی شهرداری نودان مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه  09173246659یا
 42434142آقای هاشمی تماس حاصل فرمایند.
 -2قیمت پایه ماهیانه به مبلغ  250/000/000ریال بهصورت کار حجمی
 -1به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3پیشنهاددهندگان می بایست مبلغ  150/000/000ریال به حساب شماره  780853743نزد بانک کشاورزی شعبه نودان
میباشد.
واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی بعنوان تضمین شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نمایند.
 -5پیمانکار ملزم به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در سال  97می باشد.
 -4هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-6درصورتیکه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نگردید سپرده آنها ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و این روند تا نفر سوم ادامه دارد و
-7شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
درغیر اینصورت مناقصه تجدید می گردد.
-9مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم  10 ،روز کاری می باشد.
-8حداکثر مهلت دریافت اسناد مناقصه 96/12/02 :
-11حداکثر مهلت تحویل پاکتهای پیشنهاد قیمت:پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  96/12/06و ثبت دبیرخانه
 -13تاریخ بازگشایی پاکتها 96/12/07 :و اجرای پیمان
 -12سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
-14درصورت رضایت از عملکرد پیمانکار در طول مدت پیمان  ،قرارداد برای
از تاریخ  1397/01/01لغایت  97/12/30می باشد.
مدت یک سال دیگر طبق رضایت طرفین قابل تمدید می باشد.
روابط عمومی شهرداری نودان
026160

آگهــی مناقصــه آسفالت معابر شهر نودان

(نوبت دوم)
تاریخ چاپ96/11/24 :
شهرداری نودان به استناد بودجه سالیانه سال  96شهرداری نودان قصد اجرای عملیات قیرپاشی و آسفالت کوی دانشجو و تعدادی از کوچههای
سطح شهر نودان به میزان تقریبی  10/000مترمربع با قیمت پایه  2/000/000/000ریال دارد  ،لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت و رتبهبندی
از سازمان مدیریت و برنامهریزی دعوت بعمل میآید حداکثر به مدت (هفت) 7روز کاری پس از نشر آگهی برای دریافت اسناد مناقصه به دایره
مالی شهرداری نودان مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه  09173246659یا  42434142آقای هاشمی تماس حاصل فرمایند.
 -1به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2پیشنهاددهندگان میبایست مبلغ  100/000/000ریال به حساب شماره  780853743نزد بانک کشاورزی شعبه نودان واریز و یا بصورت ضمانت
نامه بانکی بعنوان تضمین شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نمایند.
 -5درصورتیکه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نگردید سپرده آنها ضبط و با
 -4هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
نفر دوم قرارداد منعقد میگردد و این روند تا نفر سوم ادامه دارد و درغیر اینصورت مناقصه تجدید می گردد.
-9مدت
 -8حداکثر مهلت دریافت اسناد مناقصه 96/12/02 :
 -6شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم  10 ،روز کاری میباشد.
-11حداکثر مهلت تحویل پاکتهای پیشنهاد قیمت:پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  96/12/06و ثبت دبیرخانه
 -12سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
 -13تاریخ بازگشایی پاکتها 96/12/07 :و اجرای پیمان از تاریخ  1396/12/10لغایت  97/02/25می باشد.
-14باتوجه به شرایط عمومی پیمان ،این پروژه به میزان  %25با نظر کارفرما قابل افزایش یاکاهش می باشد.
روابط عمومی شهرداری نودان
026159

به کانال تلگرام روزنامه طلوع بپـیوندید@tolounews :

شماره تلگرام:

0۹304541217
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