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آگهی مناقصه
دهیاری روستای امامزاده پیر ابوالحسن از توابع بخش کوهمره نودان قصد دارد اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت 
)قیر رایگان بنیاد مسکن( و کانیو به متراژ 2500 مترمربع را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
پیمانکاران دارای صالحیت دعوت می شود از زمان درج این آگهی ظرف مدت 3 روز با آقای داریوش قیصری 

دهیار روستا با شماره تلفن 09173216138 تماس حاصل نموده و اوراق مناقصه را دریافت نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.                                                                 8/540
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 همراه 
با نمایش فیلم

صفحه 8 صفحه 4

 عجیب وغریب ترین قوانین رانندگی
در جهان  که شما را حیرت زده می کند

رانندگی  عجیب  و  متفاوت  قوانین  به  گزارش  این  در 
در کشورهای مختلف خواهیم پرداخت. تجربه رانندگی 
در یک کشور دیگر می تواند بسیار اضطراب آور باشد. 

مسئله فقط بر سر به خاطر...

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

انهدام بزرگ ترین باند سازمان یافته 
مواد مخدر در جنوب کشور

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری فارس:

طرح هایی که هفته دولت در 
کازرون به بهره برداری می رسند

صفحه 3

صفحه 7

ث
حواد

شهرستان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 2

نماینده ولی فقیه در استان فارس:

طالب زبان خارجه فرابگیرند

همراه با تحلیل خبر
احمدی الشکی عنوان کرد؛

تقویت اقتصاد گردشگری و حراست 
از نفت برای نسل های آینده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
خبر داد:

  انتقال دانش 
 پیوند اعضای شیراز 

به دیگر کشورهای دنیا

روزنـامـه طلـوع آگهـی و 
مشــترک می پـذیـرد

42229246 - 32344772

فرماندار شیراز:
انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر 

شیراز درست و قانونی است

قائم مقام شهرداری شیراز:
حضور مردم و تشکل های مردمی  

نقش تعیین کننده ای در جمع بندی و 
برنامه ریزی امور شهری دارد

رونمایی از نام واحد جدید 
پول ایران 

صفحه 4

استاندار فارس در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بهبود وضعیت اقتصادی 
فارس مستلزم افزایش سهم 
استان از اعتبارات طرح های 

اشتغال زا است

صفحه 2

بهبود  الزمه  اشتغال زا  طرح های  اعتبارات  از  استان  سهم  افزایش  است  معتقد  فارس  استاندار 
وضعیت اقتصادی فارس است. عنایت اهلل رحیمی در دیدار با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 

به بررسی مسائل و موضوعات مربوط به این وزارت خانه در استان فارس پرداخت...

آگهی مناقصه عمومی
الف- شرح مناقصه :

مناقصه گذار: دهیاری روستای مشتان از توابع بخش مرکزی شهرستان کازرون
موضوع مناقصه: کانیو، خاکبرداری و خاکریزی، بیس و ترمیم بیس وقیرپاشی وآسفالت  

ریزی2239مترمربع،ترمیم  ،کانیو221مترمربع،بیس  مربع  متراژ2000متر  به  خاکریزی  و  خاکبرداری  عملیات  اجرای  کار:  مختصر  شرح 
بیس950مترمربع وقیر پاشی وآسفالت  به مساحت 2438متر مربع مطابق با اسناد , مدارک و استانداردهای برگ مناقصه و نقشه وهمرا با59تن 

قیر رایگان.
جمعا به مبلغ1،430،440،000ریال به حروف یک میلیارد و چهارصد وسی میلیون وچهل وچهار هزار ریال . 

ب-  مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :ارائه ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب شماره 0107571632006نزد بانک ملی بنام 
دهیاری مشتان معادل 5% قیمت  پیشنهادی به مبلغ 72،000،000ریال به حروف هفتاد ودو میلیون ریال.

ج-زمان فروش اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری
محل دریافت اسناد مناقصه:فرمانداری کازرون-ساختمان بخشداری مرکزی-مسئول امور مالی بخشداری مرکزی خانم رضایی  شماره تماس دهیار 

:09390577828 دهقان
نحوه خرید اسناد:واریز مبلغ 500,000 ریال به حساب شماره 0107571632006 نزد بانک ملی بنام دهیاری روستای مشتان

مهلت و محل تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/06/2 به مسئول امور مالی دهیاری ها در محل بخشداری  مرکزی 
تاریخ بازگشایی پاکات:حداکثر 1 روز پس از پایان مهلت تحویل پیشنهادات در محل ساختمان بخشداری مرکزی

شرایط مناقصه:
الف-دارا بودن حداقل رتبه 5 راهسازی از مراجع ذیصالح و دارا بودن گواهی ارزش افزوده معتبر

ب-ارائه فیش واریزی بند ج جهت تحویل اوراق مناقصه الزامی می باشد.
ج-پس از بازگشایی پاکات برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 10%کل مبلغ قرارداد می باشد
د- در صورتی که نفرات اول تا سوم مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط و وصول می گردد.

چ-هزینه درج آگهی  بعهده برنده مناقصه می باشد
به پیشنهادات فاقد مهر و امضا, مخدوش فاقد رتبه معتبر و پیشنهاداتی که بعد از اتمام مدت مقرر در مناقصه ارائه گردد مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد و باطل می باشد.
ضمنا کمیسیون معامالت در رد یا تایید پیشنهادات پیمانکاران با توجه به ماده17 برگ مناقصه اختیار کامل دارد . 

نوبت اول: 98/5/24                   نوبت دوم: 98/5/31                           031354

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
         32344772-3-4         42229246 

روش نوین مطبوعاتی 
ما را به دیگران نیز 

یادآور شوید.


