فوتبال

تاج از معرفي عمان به عنوان ميزبان نمايندگان ايران در بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا خبر داد

بويان نايدنوف به استقالل پيوست

هافبک دو مليتي مورد نظر ش��فر رسما به
استقالل پيوس��ت .به گزارش ورزش سه،
بويانهافبک مورد نظر وينفرد ش��فر بعد از
حضور در تهران و موفقيت در تس��تهاي
پزشکي صبح دوشنبه با حضور در باشگاه
استقالل و پس از جلسه با افتخاري ،توفيقي
و شفر قرارداد خود را با اين باشگاه به امضا
رساند .اينهافبک بلغارستاني – مقدونيهاي
که سابقه  4بازي ملي در تيم ملي مقدونيه
را در کارنامه خ��ود دارد ،در نيم فصل اول
در ليگ مصر حضور داش��ت؛ اما با ش��روع
نيم فص��ل از اين ليگ جدا ش��د تا آبيها
اولين بازيکن مورد نظر شفر را جذب کنند.
سرمربي آلماني استقالل صبح ديروز اعالم
کرده بود ک��ه او دو بازيکن را مد نظر خود
ق��رار داده و احتماال اس��تقالل تا پايان روز
دوشنبه از ديگر خريد خود که يک مهاجم
است رونمايي ميکند.

گروه ورزشی :اعتراف رئيس فدراسيون
فوتبال به نام��ه  AFCو اعالم عمان
به عنوان ميزبان نمايندگان ايران يکبار
ديگر ثابت کرد که فوتبال ايران در آسيا
نقش کامال منفعالنه دارد.
ب��ه گزارش مه��ر ،مهدي ت��اج رئيس
فدراس��يون فوتبال ايران امروز اعتراف
تلخي کرد و از نامه رسميکنفدراسيون
فوتبال آس��يا به اي��ران و معرفي عمان
به عنوان ميزبان نماين��دگان ايران در
بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا خبر داد.
اس��تقالل تهران و تراکتورسازي تبريز
دو نماينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا
با الهالل و االهلي عربس��تان همگروه
هستند و کشور قطر را به عنوان ميزبان
بازيه��اي خود با س��عوديها معرفي
کردند .با اين حال رسانههاي عربستاني
از همان هفته گذشته تاکيد داشتند که
عمان ميزبان نمايندگان ايران در بازي
با الهالل و االهلي اس��ت .عربستانيها
که در تقابل با قطر براي کشاندن بازي
با تيمهاي اين کشور در زمين بي طرف
ناکام ماندند ،ح��اال تمام تالش خود را
به کار بس��تهاند تا از ميزباني تيمهاي
ايراني در قطر جلوگيري کنند .در واقع
عربس��تان نه تنها بازي نمايندگانش با

انصاريفرد به رکورد
مهاجم مشهور يوناني رسيد

مهاجم ايراني المپياکوس با گلزني برابر آا ِک
به رکورد مهاجم مش��هور يوناني رسيد .به
گزارش تسنیم ،به نقل از سايت راديو ورزش
يونان ،رکوردي که کوستاس ميکروگلو در
خط حمله تيم المپياکوس کسب کرده بود را
انصاريفرد نيز به دست آورد .انصاريفرد در
بازي شب يکشنبه هفته بيستم سوپر ليگ
يونان با وجود شکست  2بر يک المپياکوس
در دربي آتن برابر آا ِک توانس��ت با گلزني
خود به رکورد گلزني در  5بازي متوالي که
پيش از اين در اختيار کوستاس ميکروگلو
بود دست يابد .اين مهاجم  29ساله يوناني
که هماکنون در تيم مارس��ي فرانسه توپ
ميزند ،س��ال  2013مي�لادي در  5بازي
متوالي گلزني ک��رد و رکوددار المپياکوس
شد .انصاريفرد در صورت گلزني در هفته
بيستويکم سوپر ليگ يونان از اين حيث در
تيم مطرح يوناني به رکورد جديدي خواهد
رسيد.

عمان به ايران تحميل شد!

تيمهاي ايراني را به کش��ور بي طرف
کشاند و اين اصل خود را براي سومين
سال پياپي در کنفدراسيون آسيا پابرجا
نگه داش��ت بلکه حتي در تعيين کشور
ب��ي طرف هم دخالت ک��رد و با اعمال
فش��ار ،مانع ميزباني ايران در قطر شده
اس��ت .اين در شرايطي است که عمان
س��ال گذش��ته ميزبان چند تيم ايراني
ب��ود و گويا فدراس��يون فوتب��ال ايران
هم ت��ا پي��ش از راي  AFCمبني بر

در جديدترين رنکينگ بهترين مربيان
فوتبال جهان برانکو  ۵پله سقوط کرد
اما امي��ر قلعهنويي  ۳۴پله اوج گرفت.
به گزارش فارس ،جديدترين ردهبندي
بهترين مربيان فوتبال جهان توس��ط
سايت کالبورلدرنکينگ اعالم شد که
برانکو ايوانکوويچ در اين فهرست رتبه
 ۱۴۷را به خود اختصاص داد.سرمربي

تغيير زمان دو بازي
هفته بيست و سوم ليگ برتر فوتبال

زمان برگزاري دو بازي از رقابتهاي هفته
جاري ليگ برتر فوتبال تغيير کرد .به گزارش
مهر ،کميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال
ايران زمان آغاز دو ديدار از هفته بيس��ت و
س��وم ليگ برتر فوتبال را تغيير داد .به اين
ترتيب بازي دو تيم اس��تقالل خوزستان و
فوالد روزجمعه  ۲۰بهمن  ۹۶س��اعت ۱۵
آغاز ميشود .همچنين ديدار دو تيم سپاهان
و نفت تهران نيز در همين روز س��اعت ۱۶
آغاز ميشود.

رد درخواست عربس��تان براي بازي در
قطر ،مس��قط را به عنوان گزينه اصلي
ميزباني در نظر داشت .تاج در اين باره
گفته است« :قبال ما عمان را به عنوان
ميزبان انتخاب کرده بوديم اما مسئوالن
فدراس��يون فوتبال اين کشور در زمان
مشخص جواب ما را ندادند و بعد از آن
 AFCبا عمان رايزني کرد که ميزباني
ما را قبول کند اما عمان هنوز هم جواب
ما را نداده و فقط به  AFCنامه نوشته

کردن��د اما در حالي که آنها از کش��ورهاي ديگر
آمده بودند و قرار بود بازيکنش��ان به تهران بيايد
در دقيق��ه  90اعالم کردند که بازيکنان از حضور
در ايران منصرف ش��دند .معاون ورزشي باشگاه
اس��تقالل تاکيد کرد :ما ب��ا بکامنگا توافق کامل
ک��رده بوديم و حتي ب��راي او از پاريس به تهران
بليت گرفتيم اما درس��ت ساعت پرواز با ما تماس
گرفت و مدعي ش��د که از ش��رايط ايران راضي
نيست و به اس��تقالل نميآيد ،جالب است وقتي
او با ش��فر صبح��ت کرد به س��رمربي تيم گفت
ک��ه از ايران تهديدش کردهان��د البته منظور اين
بازيکن اين بود که تهديدش کردهاند که از کانال
برخ��ي آقايان بايد به اس��تقالل بيايد .توفيقي در

رده  ۳۷۸سقوط کرد .مجتبي حسيني،
مربي فصل قبل ذوبآهن هزار امتياز
گرف��ت و از رده  ۵۴۳ت��ا رده ۵۴۵
س��قوط کرد .اما امير قلعهنويي ،مربي
کنون��ي ذوبيها ب��ا  ۷۵۹امتياز از رده
 ۶۷۶ت��ا رده  ۶۴۲امتياز يعني  ۳۴پله
صعود ک��رد .ردهبندي س��اير مربيان
ايراني به اين ش��رح است :علي دايي،

ايران ،معاون اداري مالي ش��رکت دخانيات ايران و
مديرعام��ل صن��دوق کارآفريني امي��د را منصوب
کردي��م .ماحصل اين هيات رييس��ه و بقيه نفرات
فدراسيون اعزامها ،توسعه و پيشرفت پينگپنگ و
ارتقاي رنکينگ جهاني بوده است چراکه کارگروهي
انجام داديم .در مورد انتخاب خانم حاجوي کار خالف
و غير قانوني انجام نداديم چرا که نايب رييسي شغل
محس��وب نميش��ود و تمام فرآيندهاي قانوني آن
طي شده است .قارداش��ي در پاسخ به اين پرسش
که با توجه به مس��ئوليتي که حاجوي در شهرداري
دارد ،ميتواند به امور فدراس��يون هم رسيدگي کند
يا خير گفت :در اساس��نامه هم آمده است که نايب
رييس مسئوليتي ندارد و زماني که رييس فدراسيون
حض��ور ندارد در غياب او کارها را بر عهده ميگيرد
که من هم هر زمان خواستم از فدراسيون بروم ،نامه
نوشتهام و نظري دبير فدراسيون را به عنوان جانشين
خودم معرفي کردهام .او ادامه داد :من ميتوانس��تم
از پيشکس��وتان و اهالي خود پينگپنگ هم فردي
را انتخاب کنم اما آيا آنها ميتوانس��تند مانند اين
مديران به فدراسيون کمک کنند؟

دستگاه مناقصه گذار :دانشگاه علوم پزشکی ایالم
عنوان پروژه ها و محل اجرا:
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تکمیل ساختمان دانشکده پزشکی

ادامه با اش��اره به اينکه مهاجم س��وئدي قرار بود
به اس��تقالل بيايند گفت بازيکني به نام«ارتون»
قرار بود به اس��تقالل بيايد و حتي هزينه بليت او
را هم پرداخت کرديم اما در حالي که به ايجنتش
گفته بود بارها و وسايلش را به تهران فرستاده به
يکب��اره از حضور در ايران عذرخواهي کرد .وقتي
ب��ا او تماس گرفتم و دليل کارش را پرس��يدم به
من گفت اگر به استقالل و ايران بيايم همسرم از
من جدا ميش��ود! من به او گفتم شما با ما توافق
کردهايد و زماني که پيشنهاد را از ما دريافت کرديد
ميتوانستيد همه چيز را بررسي کنيد اما او اعالم
ک��رد به ايران نميآيد و حتي گفت حاضر اس��ت
پول بليت را به باشگاه استقالل برگرداند من هم

برانکو  ۵پله سقوط کرد ،قلعهنويي  ۳۴پله اوج گرفت

آگهی تجدید مناقصه عمومی
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است ».تاج هفته گذشته از نامه نگاري
با  AFCو فيفا براي لغو حکم بازي با
تيمهاي عربس��تاني در زمين بي طرف
خبر داده و در قبال بعضي از رس��انهها
مبني بر انفعال فدراسيون فوتبال ،تاکيد
کرده بود بدون هياهو کار را جلو ميبرد.
بر اساس نامه کنفدراسيون آسيا به ايران
در روز گذش��ته ،نه تنها بازي در کشور
بي طرف لغو نشده بلکه حاال در انتخاب
کشور بي طرف هم اختياري از خودمان

اخبار

مع��اون ورزش قهرمان��ي و حرف��هاي
وزارت ورزش و جوان��ان ب��ا اش��اره به
مناقش��ه جديد فوتبال ايران در انتخاب
ميزبان در ليگ فوتبال قهرمانان آس��يا
تاکيد کرد که تعيين ميزبان هنوز قطعي
نيس��ت .به گزارش ايس��نا ،محمدرضا
داورزني روز دوشنبه پس از پايان مجمع
انتخاباتي فدراسيون جانبازان و معلوالن
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سوال
يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه براي
ميزباني ليگ قهرمانان آس��يا ش��نيده
ميش��ود که کش��ور ثالث انتخاب شده
است ،گفت :هنوز قطعي نيست و وزارت
پيگير اين مساله است .ما هميشه کنار
فدراسيون فوتبال هستيم و نبايد خود را
با اين شايعات مواجه کنيم .او همچنين
در م��ورد ادغ��ام دو معاونت همگاني و
فرهنگي گفت :بايد منتظر ماند تا ساختار
جديد وزارت ابالغ شود که اگر اين اتفاق
بيفتد همه فدراسيونها زير نظر معاونت
قهرماني اداره خواهند شد.

شفر به بازيکنان تيم جوانان استقالل:
عملکردتان مرا غافلگير کرد

س��رمربي تيم فوتبال اس��تقالل از عملکرد
بازيکنان تيم جوانان اين باشگاه ابراز تعجب
کرد .به گزارش سايت باشگاه استقالل ،وينفرد
ش��فر بعد از پيروزي  ۴بر  ۲تيم بزرگساالن
اس��تقالل برابر جوانان اس��تقالل ،خطاب به
بازيکنان تيم حريف گفت :از عملکرد ش��ما
در اين ديدار غافلگير شدم .وي افزود :حضور
بازيکنان آکادميدر تيم اصلي هويت باشگاه را
نشان ميدهد .شما ميتوانيد الگوهايي مانند
رحمتي ،چش��ميو ابراهيمييا نيمار داش��ته
باشيد .بازيکن خوب بودن کافي نيست.
جاويد :انتظار نداشتيم در يک چهارم
نهايي با تايلند بازي کنيم

مليپوش فوتسال کشورمان معتقد است در
صورت تقابل اي��ران و تايلند در يک چهارم
پاياني مس��ابقات قهرماني آس��يا ،اين بازي
حساسيتهاي زيادي خواهد داشت .مهدي
جاويد در گفتوگو با تس��نيم درباره پيروزي
 11بر يک تيم ملي فوتسال ايران مقابل چين
در رقابتهاي قهرماني آسيا اظهار داشت :ما
در بازي مقابل ميانمار با اختالف پيروز ش��ده
بوديم و چين هم چيزي براي از دس��ت دادن
نداشت .اين تيم ميخواست از ما امتياز بگيرد
و در اوايل بازي ما را تحت فشار گذاشت .پس
از دقايقي به گل رسيديم و پس از رسيدن به
گل سوم ،چين قافيه را باخت.

دالالن محترم اجازه بدهند فردا يک مهاجم خوب ميگيريم

کروات پرسپوليس  ۳۱۷۲امتياز گرفت
و نس��بت به هفته قبل  ۵پله س��قوط
داش��ت زيرا در هفته گذش��ته صاحب
جاي��گاه  ۱۴۲بود .عليرضا منصوريان،
مرب��ي ابتداي فصل اس��تقالل ۲۲۶۴
امتياز گرفت و از رده  ۲۳۲تا رده ۲۳۴
پايين آمد .سيروس پورموسوي،مربي
ف��والد با  ۱۴۹۷امتي��از از رده  ۳۶۵تا

رييس فدراس��يون تنيس روي ميز با بیان اینکه در
انتخاب يک شهردار به عنوان نايب رييس کار غير
قانوني انجام ندادم ،گفت :به نظرم انتخابم درس��ت
بوده است .مهرداد علي قارداشي در گفتوگو با ايسنا
درباره انتقادهايي که نسبت به انتخاب يک شهردار
به عنوان نايب رييس فدراس��يون تنيس روي ميز
ميش��ود ،بيان کرد :ش��هرداري در کشور ما و همه
کشورها با ورزش ارتباط دارد و حتي پست مديريتي
ورزش در زيرمجموعه آن قرار دارد و اين طور نيست
که ش��هردار کاري با ورزش نداشته باشد .من قبال
دو مرتب��ه نايب رييس معرفي ک��رده بودم اما مورد
موافقت قرار نگرفت اما اکنون شخصي که به عنوان
نايب رييس انتخاب کردم ميتواند از لحاظ مديريتي
کمک کند .در بقيه فدراسيونها هم مشاهده ميکنيم
که الزاما نايب رييس از قهرمانان آن رشته انتخاب
نش��ده است .او افزود :من خانم حاجوي را به عنوان
نايب رييس فدراسيون انتخاب کردم چون پتانسيل
مديريتي باالي��ي دارد و ميتوانيم از راهنماييهاي
مديريتياش اس��تفاده کنيم .هم��ان طور که براي
هيات رييسه نيز مديرعامل صندوق ضمانت صادرات

تيم ملي اسپانيا بدون هيچ مشکلي ميتواند
در جام جهاني به رقابت بپردازد .به گزارش
ايسنا و به نقل از آس ،اينيگو مندس د ويگو
(س��خنگوي دولت اسپانيا) ،توانست فاطما
س��امورا (مدير اجرايي فيف��ا) را در رابطه با
قضي��ه آنخل ماري��ا ويار ،رييس پيش��ين
فدراسيون فوتبال اسپانيا راضي کند .مندس
در رابطه با اين موضوع به سامورا گفت که
دول��ت در اين موضوع هيچ دخالتي ندارد و
تنها مراتب قانوني باعث تاثير در انجام اين
موضوع شده است .با اين تصميمگيري فيفا،
اسپانيا ميتواند بدون هيچ مشکلي در جام
جهاني  ۲۰۱۸روسيه بازي کند.

ملکشاهی
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شکست مدافع عنوان قهرماني برابر تيم
دوم ليگ برتر تکواندو

در مهمترين ديدار از هفته سوم دور برگشت
رقابتهاي ليگ برتر تکواندو باشگاههاي کشور
دانشگاه آزاد مدافع عنوان قهرماني برابر تيم
دوم جودو تن به شکست داد .به گزارش مهر،
اين رقابتها در خانه تکواندو آغاز شد که در نبرد
مدعيان ،دانشگاه آزاد مدافع عنوان قهرماني
براب��ر لوازم خانگي کن شکس��ت خورد .اين
شکستقبلازآنکهمربيان«کن»راخوشحال
کند ،کادر فني شهرداري ورامين را خوشحال
کرد تا با يک تس��اوي برابر دانشگاه در بازي
رودر ،به کسب عنوان قهرماني نزديک شوند.
در اين ديدار مبارزه آرمينهادي پور از دانشگاه
و ابراهي��م صفري از کن جذاب و ديدني بود.
اين دو ملي پوش يک مبارزه پرتحرک را به
نمايش گذاشتند که در نهايت اينهادي پور
بود که  ۱۱بر ۹رقيب جوانتر خود را شکست
داد .شکست ميرهاشم حسيني وهادي تيران
دو مليپوش تيم دانشگاه موجبات شکست اين
تيم را رقم زد.

اعالم کردم باشگاه استقالل خسارت ديده و شما
زمان را براي باشگاه کشتيد .وي با اعالم اين خبر
که تا فردا يک مهاجم به استقالل اضافه ميشود،
گفت :اگر دوستان و دالالن محترم بگذارند فردا
يک مهاجم خوب جذب ميکنيم.

س��ايپا۶۵۷ ،امتياز ،رده  ۶۹۴کمالوند،
صنعتنف��ت ۴۵۲ ،امتي��از ،رده ۷۹۶
مهاجري ،پديده ۴۴۱،امتياز ،رده ۸۰۱
کريمي ،گس��ترش فوالد ۴۱۱ ،امتياز،
رده  ۸۱۴مجي��د جالل��ي ،پيکان ،رده
 ۸۶۲مه��دي تارتار ،پارسجنوبي جم،
 ۳۱۵امتي��از ،رده  ۸۸۱در اين گزينش
زالتکو کرانچار ،س��رمربي عزل شده

س��پاهان با وجود برکناري ،در جدول
صع��ود کرد.وي با  ۲۸۰امتي��از از رده
 ۹۱۶ب��ه رده  ۹۱۱رس��يد .همچني��ن
در اي��ن ردهبندي زينالدي��ن زيدان،
سرمربي رئال مادريد با  ۱۷۸۹۲امتياز
اول ش��د .رناتو گائوچو(گرميو۱۳۲۷۴،
امتي��از) و ارنس��تو والورده(بارس��لونا،
 ۱۲۹۶۵امتياز) دوم و سوم شدند.

(نوبت اول)

واکنش رئيس فدراسيون پينگپنگ به انتخاب يک شهردار براي نايب رييسي

با تصميم فيفا ،اسپانيا در جام جهاني
 ۲۰۱۸حضور خواهد داشت

تکمیل ساختمان دی کلینیک شهرستان

ورزشي

داورزني :هنوز انتخاب ميزبان ثالث
در ليگ قهرمانان آسيا قطعي نيست

معاون ورزشي باشگاه استقالل گفت :اگر دالالن
محترم اج��ازه بدهند تا فردا ي��ک مهاجم خوب
ميگيري��م .پندار توفيقي در گفت وگو با خبرنگار
ورزش��ي خبرگزاري فارس ،درخصوص اينکه چه
اتفاقاتي رخ داد که مهاجم��ان خارجي در لحظه
آخر قيد حضور در استقالل را ميزنند ،گفت :اين
مس��اله قصه دراز دارد اما اگر بخواهم به صورت
کل��ي بگويم م��ا در ابتدا با الحاج��ي گروه توافق
کردي��م و حتي مباحث مال��ي را با او حل کرديم
ول��ي اين بازيکن به يکباره اع�لام کرد به ايران
نميآيد .وي افزود :خيلي از اين بازيکنان در دقيقه
 90عذرخواه��ي ميکردند و جالب اس��ت دو نفر
از ايجنته��اي اين بازيکنان به تهران هم س��فر

سازمان ليگ اعالم کرد ،مربي تيم فوتبال
استقالل هم در هفته بيستوسوم ليگ برتر
نميتواند تيمش را همراهي کند .به گزارش
سايت سازمان ليگ ،يزري سانياک ،مربي
تيم استقالل که در جريان بازي با ذوبآهن
از روي نيمکت اخراج ش��ده ب��ود ،در بازي
هفته بيستوسوم محروم است و نميتواند
تيمش را همراهي کند .استقالل پنجشنبه
هفته جاري در هفته بيستوسوم ليگ برتر
در ورزشگاه آزادي به مصاف سپيدرود رشت
خواهد رفت.

ردیف

نداريم تا يکبار ديگر ثابت شود هم زمام
فوتبال ايران و هم زمام فوتبال آسيا در
دست عربستانيهاست.
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معاون ورزشي باشگاه استقالل:

نام مربي استقالل در ليست محرومان
هفتهبيستوسوم

عنوان پروژه

سهشنبه  17بهمن  19 1396جمادیاالولی 1439
 6فوریه  2018شماره 2373

نوع سازه

زیر بنا

برآورد اولیه

فلزی

4614

92/706/566/866

فلزی

4000

16/538/499/408

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه

محل احداث

واجد شرایط شرکت در
مناقصه

 3/174/000/000ريال

شهرستان

شرکت رشته ابنیه و

ضمانتنامه بانکی

ملکشاهی

تاسیسات و تجهیزا ت

شهرستان ایالم

شرکت رشته ابنیه

 826/925/000ريال
ضمانتنامه بانکی

نوع مناقصه

دو مرحله ای

یک مرحله ای

آخرین مهلت فروش و عودت اسناد مناقصه :متقاضیان می توانند با معرفی نامه کتبی نسبت به خرید و دریافت اسناد پس از نشر آگهی به مدت هفت روز
کاری به دانشگاه مراجعه و از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز کاری کلیه اسناد و مدارک به اداره حراست دانشگاه تحویل نمایند .
محل دریافت اسناد:ایالم-بلوار آزادی-ستاد دانشگاه-اداره ساختمان-امور قراردادها-شماره تماس08413334470:
-1تجربه (سابقه اجرایی )
-2حسن سابقه در کارهای قبلی و ارائه سه مورد رضایت نامه همراه با قرارداد مربوطه از کارفرمایان دولتی یا تاییدیه از گروه فنی دانشگاه جهت فروش
اسناد الزامی است.
-3توان مالی
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

آگهي مزايده

شركت توزيع نيروي برق استان قم درنظر دارد برخي از اجناس اسقاطي خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
بدينوسيله از متقاضيان شركت در مزايده دعوت بعمل مي آيد از تاريخ  96/11/17لغايت  96/11/24با در دست داشتن مدرک شناسايي معتبر و فيش
بانكي واريزي به مبلغ دويست هزار ريال به حساب ملي سيبا به شماره  0103194693003جهت خريد اسناد مزايده به اداره مناقصات و قراردادهاي
اين شركت به نشاني قم ،خيابان نيروگاه ،نبش ميدان شهيد اميني بيات ،ساختمان ستاد ،اتاق  205مراجعه و يا نسبت به دريافت از طريق سايت هاي
ذيل اقدام نمايند .بديهي است مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت َ 9:30صبح روز یک شنبه مورخ  96/12/06و زمان بازگشايي پاكات ساعت َ10:15
صبح همان روز در سالن كنفرانس شركت خواهد بود .حضور يک نفر نماينده از طرف پيشنهاد دهنده با معرفي نامه معتبر بالمانع خواهد بود.
پيش��نهاد دهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ اعالم شده براي هر يک از اجناس ،تضمين معتبر بر اساس مفاد اسناد مزايده (مانند چک بانکي ،ضمانت
نامه بانکي و ساير موارد ذکر شده در شرايط و اسناد مزايده) به شرکت توزيع نيروي برق استان قم تسليم نمايد.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده ،سپرده هاي مخدوش و يا کمتر از ميزان مقرر و نيز پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط و پيشنهادهايي که بعد از انقضاء
مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود مطلق ًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
با توجه به ماهيت تفکيکي اقالم ،متقاضي مي تواند در يک يا چند يا همه رديف ها شرکت نمايد.
ً
ش��ركت توزيع نيروي برق اس��تان قم در رد يا قبول يك يا تمامي پيش��نهادها مختار بوده و در مقابل فروش اجناس وجه آن نقدا دريافت و هرگونه
ماليات ،هزينه چاپ آگهي و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده برنده مزايده مي باشد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج گرديده است.
جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن ( 025-38818938اداره مناقصات و قراردادها) تماس حاصل فرمائيد.
(سايت شرکت توانير) www.tavanir.org.ir
(سايت ملي مناقصات) iets.mporg.ir
(سايت شرکت توزيع نيروي برق استان قم) www.qepd.co.ir
رديف

نوع کاال

واحد

مقدار

مبلغ تضمين شرکت در مزايده (ريال)

رديف

نوع کاال

واحد

مقدار

مبلغ تضمين شرکت در
مزايده (ريال)

1

ایگناتور اسقاط

عدد

800

800/000

12

فیوز چاقویی اسقاط

عدد

2800

3/400/000

2

خازن اسقاط

عدد

300

1/500/000

13

فیوز قدیمی و چینی اسقاط

عدد

2000

1/000/000

3

راک تکخانه

عدد

400

200/000

14

کلید مینیاتوری اسقاط

عدد

3500

1/1450/000

4

راک دوخانه

عدد

1800

1/800/000

15

المپ سوخته اسقاط

کیلو

400

420/000

5

راک سه خانه

عدد

2000

4/000/000

16

لوازم خودور اسقاط

کیلو

200

190/000

6

ساعت نجومی اسقاط

عدد

150

100/000

17

لوازم سوخته برگشتی مشترکین

کیلو

150

530/000

7

سرپیچ المپ اسقاط

عدد

1000

500/000

18

مفصل روغنی اسقاط

عدد

15

1/200/000

8

سرکابل روغنی اسقاط

عدد

23

1/750/000

19

موتور جوش سوخته

عدد

4

380/000

9

سکسیونر تیغه ای اسقاط

عدد

25

5/250/000

20

پایه سیمانی اسقاط

اصله

600

42/000/000

10

سیم آلومینیوم اسقاط

کیلو

17000

76/500/000

21

مقره چینی اسقاط

کیلو

17000

4/250/000

11

سیم مسی اسقاط

کیلو

39000

547/600/000

22

کابل پرتولین اسقاط

کیلو

2000

16/100/000

روابط عمومی
شركت توزيع نيروي برق استان قم

