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آگهی

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی

 -1مناقصه گزار :شرکت گاز استان خراسان رضوی
 -2موضــوع مناقصــه :گاز رســانی بــه روســتاهای محــور کمینگــران – چنــار شهرســتان هــای چنــاران – مشــهد (تهیــه ،احــداث ســاختمان ،نصــب و راه انــدازی یــک مــورد ایســتگاه
 TBSواجــرای شــبکه توزیــع بــه طــول تقریبــی  6400متــرو شــبکه پلــی اتیلــن بــه طــول تقریبــی  75000متــر و نصــب  975انشــعاب بــه مــدت  330روز بــا یــک اکیــپ فــوالدی و
 2اکیپ پلی اتیلن کامل و مستقل)
 -3شرایط اولیه متقاضیان :
الف – دارا بودن رتبه  4در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب -دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج -دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
 -4سایر شرایط
الف -ارائه اعالم آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی
ب -تکمیل و ارائه کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی
 -5مهلت اعالم آمادگی :از تاریخ  98/03/29لغایت آخر وقت اداری 98/04/05
 -6مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :تا آخر وقت اداری مورخ 98/04/19
 -7محــل دریافــت و تحویــل کاربرگهــا و اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی :دفتــر کمیتــه فنــی و بازرگانــی شــرکت گاز خراســان رضــوی واقــع در مشــهد – میــدان شــهید فهمیــده کنــار گــذر
آسایشــگاه فیــاض بخــش جنــب مجتمــع آبــی نگیــن ،امــور تــدارکات و عملیــات کاالی شــرکت گاز اســتان خراســان رضــوی مــی باشــد.
 -8نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مطابق مصوبه شماره /123402ت  50659هـ هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی ،کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی در سایت WWW.nigc-khrz.irامکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن 051-37072822 :تماس بگیرید.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/30 :
شماره مجوز1398/1734 :
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان رضوی
(سهامی خاص)

3477

اگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی
بدینوسیله به آقای سلمان خب زاده نام پدر:محمد تاریخ تولد 1360/3/10:شماره ملی  5999616018:شماره شناسنامه 1186به نشانی  :لیکک -خیابان
کشاورزی –کد پستی  7575153333ابالغ می شود که:
بانک پارسیان شعبه یاسوج به استناد سند رهنی شماره ، 79026تاریخ سند 1390/1/30:دفتر خانه اسناد رسمی شماره  87یاسوج جهت وصول
مبلغ  1.610.804.273ریال(یک میلیارد و ششصد و ده میلیون وهشتصد و چهار هزار و دویست و هفتاد و سه ریال ) ریال تا تاریخ  97/7/11به انضمام
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9800006در
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  98/1/31مامور ابالغ ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده  ،لذا بنا به تقاضای وارده شماره
 98/3/25-980001508بستانکار طبق ماده  18ائین نامه اجرا مفاده اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی اگهی می شود
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید  ،مورد وثیقه مندرج در سند
رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابیاز طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی اسیفا خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج  /حشمت اله زمانی زاده

آگهی تغییرات شرکت چای و بسته بندی حبوبات

گلشادگیل(سهامی خاص) به شماره ثبت  ۳۹۷۱وشناسه

ملی  .۱ ۱۰۷۲۰۱۷۴۱۱۰انتخاب اعضای هیئت مدیره
.۲انتخاب بازرسان شرکت .۳انتخاب روزنامه تاریخ جلسه

دهم تیرماه ۹۸

شناسنامه وانت زامیاد رنگ ابی روغنی مدل  1391شماره پالک 377-49ق 13به
شماره موتور  80043426و شماره شاسی  NAZDL104TKB021093بنام سامان
دوستانی پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

