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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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صاحب امتياز: موسسه فرهنگی  افق رسانه  پويا 
 مديرمسئول: دكتر اصغر نعمتي

سردبير: احمدرضا مسعودی
 دبير سايت: حسین خدنگ

تلفكس: 66431022                 تلفن تحريريه: 66435746-66911172          
تلفن سازمان آگهي ها:  66435745    سامانه پيام كوتاه: 888  711  3000 
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين66791365-66              آدرس: ستارخان، بین توحید و باقرخان، كوچه اكبريان آذر، پالك 57، طبقه سوم شرقي  

tejaratnewspaper@gmail.com :پست الكترونيك سازمان آگهي ها  tejarateditor@gmail.com :پست الكترونيك تحريريه www.tejaratonline.ir :تجارت آنالين

تحريريه:
 اقتصاد: كورش شرفشاهی                 

انرژی: امیر مهدی نعمتی
شهرستان: حسن چشمی                              

صنعت و تجارت: سعید قلیچی 

 سازمان آگهی ها:
مدير بازرگانی: مريم كاظمی-  66435765

شهرستان ها: حسن چشمی
فاكس: 66435745  و 66431022

صفحه آخر: آذين نعمتی

زيربنايی: مسلم پاك گهر

واحد فنی: مدير فنی: امیر شريف
صفحه آرا: فاطمه عبداله زاده  

بانك و بيمه: علیرضا مالحتی                                    

آگهی تجدید مناقصه
 و فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی

 یک مرحله اي شماره 400/170 م
شرکت تولید نیروی برق رامین در نظر دارد مناقصه عمومی نصب، تست 
و راه اندازی آناالیزرهای آنالین دود واحدهای ۵ و 6 نیروگاه را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های واجد صالحیت واگذار 
نمای��د. کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. 
ش�مارهفراخ�واندرس�امانهت�دارکاتالکترونیک�یدولت

)ستاد(:200000۵۵34000028
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/11/02 می باشد. 

هزینهخریداسنادمناقصهازطریقسامانه:1.000.000 ریال 
مبلغتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار: 967.08۵.000 ریال

آخرینمهلتدریافتاس�نادمناقصهازس�ایت: ساعت 09:00 
روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/06

مهلتزمانیارائهپیش�نهاد: س��اعت 09:00 روز چهارش��نبه تاریخ 
1400/11/20

زمانبازگش�اییپاکتها:س��اعت  09:30 روز چهارش��نبه تاریخ 
1400/11/20

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در 
خص��وص اس��ناد مناقص��ه و ارائه پاکت های ال��ف، ب و ج : آدرس اهواز- 
بل��وار آی��ت اهلل بهبهان��ی – ابتدای بلوار ش��هید نواب صف��وی - معاونت 
به��ره ب��رداری- ش��رکت تولید نیروی ب��رق رامین و تلفن :  3224283۵ و 

061- 32266686
اطالعاتتماسس�امانهس�تادجهتانجاممراحلعضویت

درسامانه: - مرکز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737- 8۵193768 -021

WWW.Setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
https://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پایگاه اطالع رس��انی معامالت ش��رکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
http://tender.tpph.ir    حرارتی

شركت توليد نيروی برق رامين - امور تداركات

اول
بت
نو

شناسهآگهی:1263730

وزارتنیرو
شرکتمادرتخصصیتولیدنیرویبرقحرارتی

شرکتتولیدنیرویبرقرامین

     آگهی تجدید فراخوان عمومی  شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاربمنظور احداث 
و بهره برداری از تاسیسات فاضالب شاهدشهر به روش بیع متقابل    

)شماره 1۲ت/1400 (
شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه کشور و ماده 2 قانون 
تش��کیل ش��رکتهای آب و فاضالب کش��ور مصوب 1369، ارزیابی و انتخاب س��رمایه گذاران جهت احداث و بهره برداری 
تاسیسات فاضالب شاهدشهر در ازای تخصیص بخشی از پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص 
برای دوره زمانی محدود و معین و به روش بیع متقابل طبق مشخصات فنی، استاندارد های ملی و خواسته های سرمایه 

پذیر ، مطابق با مندرجات اسناد را به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایطواگذاریامتیازاستفادهازپساب:

-تعهداتسرمایهگذار: تامین مالی و احداث شبکه جمع آوری فاضالب شاهدشهر)به طول حدود 112 کیلومتر 
در اقط��ار 200 ت��ا 900 میلیمت��ر(، اح��داث یک واحد ایس��تگاه پمپاژ ، احداث خط انتق��ال فاضالب تا ورودی تصفیه خانه 
ش��هریار به طول 4000 متر و به قطر 700 میلیمتر،  مدیریت، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و اورهال کلیه تاسیس��ات 
احداث شده در طول دوره بهره برداری تجاری، انتقال پساب واگذار شده از خروجی تصفیه خانه شهریار تا محل مصرف 

و اخذ مجوزهای مربوطه.
-حجمپس�ابقابلواگذاری: حداکثر 8400مترمکعب در ش��بانه روز و در خروجی تصفیه خانه فاضالب ش��هریار 

قابل تحویل است.
-محلتحویلفاضالبجمعآوریوانتقالدادهش�ده:تصفیه خانه فاضالب ش��هریار، درفاصله حدود یک 

کیلومتری شمال شاهدشهر
 -  تامین س��رمایه مازاد: متناس��ب با حجم پس��اب درخواس��تی و طول دوره واگذاری پس��اب به عهده س��رمایه گذار

 می باشد.
-جمعیتتحتپوشش:در سال افق طرح )142۵( برابر 68200 نفر

-سرمایهپذیر:شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران
-شرکتمشاور: شرکت طرح و توسعه راهبردی آرنا

-م�دتزم�انانج�امعملی�ات: دوره اح��داث تاسیس��ات ب��رای وضع موجود محدوه ط��رح و تامین مالی) اصلی و 
مازاد( برابر 24 ماه، دوره واگذاری امتیاز اس��تفاده از پس��اب حداکثر 2۵س��ال پس از احداث مرحله اول اجرایی و ش��روع 

دوره بهره برداری تجاری  
-محلاجرایکار: شاهدشهر، واقع در فاصله 12 کیلومتری جنوب شهرشهریار.

1-الزاماتموردنظرکارفرما:
-س��رمایه گذار به صورت ش��خص حقیقی یا حقوقی با داش��تن س��ابقه مدیریتی قابل قبول، اجرایی و بهره برداری پروژه 

های مشابه و تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز .
-مشارکت پیمانکار دارای رتبه حداقل 3 پیمانکاری در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور، رتبه چهار در بهره برداری 

شبکه جمع آوری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با مشاور رتبه دو دررسته تاسیسات آب و فاضالب.
2-مهلتومحلدریافتاس�ناد: متقاضیان ش��رکت در فراخوان می توانند از تاریخ درج آگهی تا س��اعت 14 روز 
شنبه مورخ  1400/11/09  به دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران به نشانی تهران -کیلومتر 7 
جاده مخصوص کرج ، تهرانسر مرکزی، بلوار اصلی ، خیابان شهید علیرضا راسخ مهر )یکم غربی( ، ساختمان شماره2  

تلفن تماس : 44۵20061 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
3-مدارکموردنیازجهتخریداس�ناد: الف: معرفی نامه مش��تمل بر ذکر 1( ش��ماره اقتصادی 2( ش��ماره ثبت  

3( کدپستی 10 رقمی   4(شمارهنمابر
ب: فی��ش بانک��ی ب��ه مبل��غ 1/۵00/000 )یک میلیون و پانصد هزار( ریال به حس��اب ش��ماره 6- 117-4-60000000 
نزد بانک س��ینا ش��عبه اکباتان به نام ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران. ارائه مهر ش��رکت جهت دریافت اس��ناد فراخوان 

الزامی میباشد.   
4-مهل�تومح�لتحوی�لکلی�هپ�اکاتارزیابیکیفی:ش��رکت کنندگان در فراخوان می بایس��ت حداکثر تا 
س��اعت 14 روز  ش��نبه مورخ 1400/11/23  پاکات ارزیابی  را به دبیرخانه مرکزی این ش��رکت به نش��انی پیش گفته 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
5-زمانومحلگشایشپاکاتارزیابیکیفی:پاکات ارزیابی کیفی  ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 

در محل دفتر قراردادها وبازرگانی  شرکت آبفای  غرب  استان تهران گشایش می یابد.
6- به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.
7-شرکت در فراخوان در قالب گروه های مشارکت مورد تایید کارفرما می باشد.

8- هزین��ه مرب��وط ب��ه چ��اپ ه��ر دو نوب��ت آگهی روزنامه بر عهده کارفرما و هزینه تهیه نس��خ ق��رارداد بر عهده برنده 
می باشد.

9-بدیهی اس��ت پس از بررس��ی مدارک ارزیابی که توس��ط ش��رکت کنندگان تکمیل و تحویل میش��ود از سرمایه گذاران 
واجد شرایط جهت ارائه پیشنهاد فنی و مالی دعوت بعمل خواهد آمد..

10-سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
)http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir(نشانی های سایت اینترنتی 

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبتاول

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبتاول:شنبه1400/11/02
نوبتدوم:یکشنبه1400/11/03

فراخوان  مناقصه عمومی 
جدول گذاری روستای گاوخانه

دهی��اری گاوخان��ه در نظ��ر دارد مناقص��ه عموم��ی ج��دول گ��ذاری روس��تای گاوخان��ه  به ش��ماره 
20000947۵3000010 را از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه 1400/10/23 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:  1400/11/04
مهلتزمانیارائهپیشنهادات: 1400/11/14 

زمانبازگشاییپاکتها:1400/11/16 
اطالعاتتماسدس�تگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیش�تردرخصوص

اسنادمناقصهوارائهپاکتهایالف:آدرس:دهیاری گاوخانه)09188610932(.
اطالع�اتتم�اسس�امانهس�تادجه�تانج�اممراحلعضوی�تدرس�امانه:مرکز 

تماس:88969737و8۵193768

دهياری گاوخانه
تاریخانتشارنوبتاول1400/10/23
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/02

وم
تد

نوب

گاوخانه

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  )به صورت فشرده(  به شماره 1400/1101 
در روزنامه و شماره ۲000005744000307 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 شرکت آب وفاضالب خوزستان درنظردارد مطابق ماده 13 قانون برگزاری مناقصات پروژه زیررا به شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت آزاد بر اساس بخشنامه شماره 94/30۵93 مورخ 94/03/0۵ و بااطالعات عمومی مشروحه ذیل را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکز تماس 021-41934 

شماره
مناقصهدر
روزنلمه

شمارهفراخواندرسامانه
تدارکاتالکترونیکیدولت

عنوانمناقصه
رشتهکاری
موردنیاز

مبلغتضمین
شرکتدرفرایند

ارجاعکار

برآورد
)میلیونریال(

مهلتدریافتاسنادمناقصهاز
طریقسایتستاد

1400/1101  200000۵744000307
عملیات اجرای خط انتقال آب 
آشامیدنی از مخازن سرطا به 

تاسیسات بنه آخوند شهر رامهرمز

آب پایه 4 و 
باالتر

22/۵31/460/000
931/۵72

تا مورخ 
 1400/11/06

ساعت 10
داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. 

اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد. و براساس زمانبندي قید شده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد. 
تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه میباشد. 

آخرینمهلتتحویلاسنادتکمیلشدهمناقصهوارزیابیکیفیدرسامانهستاد: تا ساعت 10 صبح مورخ 1400/11/20 
گشایشپاکتهایارزیابیکیفی:مورخ 1400/11/20ساعت 11 صبح  

گشایشپاکتهای)الفوبوج(مناقصهجهتشرکتهایحائزامتیازارزیابیکیفی: مورخ 1400/11/30 ساعت 11 صبح 
توضیحات:ش��رکت های متقاضی بایس��تی پاکت های حاوی اس��ناد مناقصه)الف- ب- ج( و پاکت حاوی اس��ناد و مدارک ارزیابی کیفی را به صورت جداگانه و همزمان تحت بس��تر س��امانه س��تاد بارگذاری نمایند. قبل از گش��ایش پاکات 

پیشنهادات) مناقصه(، ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و فقط پاکات پیشنهاد مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مناقصه مربوطه تایید و حد نصاب امتیاز را کسب نموده باشند گشوده خواهد شد.  
 محل تحویل پاکت )الف( اس��ناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار در بس��تر س��امانه س��تاد، مناقصه گر میبایس��ت اصل تضمین را در یک پاکت مناس��ب با عنوان پاکت "الف" قرار داده و الک و مهر نماید. روی 
" پاکت الف" ، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مش��خصات مناقصه گران، ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم ش��ده به ش��رکت آب و فاضالب خوزس��تان به آدرس اهواز� کیانپارس � فلکه اول � ش��رکت آب و فاضالب خوزس��تان � طبقه 

پنجم دبیرخانه حراست و امور محرمانه ، تحویل دهد. 
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت می باشدوحضورپیشنهاددهندگان درجلسه گشایش، بالمانع است . 

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشورhttp://iets.mporg.ir  وسایت اینترنتی شرکت www.abfakhz.ir  می باشد . 

روابط عمومی وآموزش همگانی شركت آب وفاضالب خوزستان

نوبتدوم

شرکتآبوفاضالبخوزستان

تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(
موضوع: انجام عملیات نشت یابي، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیو گرافی سرجوشهای فوالدی

)شماره مناقصه: ۲1-1400()تجدید(

ش�رکتگازاس�تانقزوین در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فش��رده( 
پروژه انجام عملیات نشت یابي، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیو گرافی سرجوشهای 
فوالدی به شماره )200009133۵00007۵( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. 
الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/11/02 می باشد. 

-مهل�تزمان�یدریاف�تاس�نادمناقص�هازس�ایت: ت��ا پای��ان وق��ت اداري روز سه ش��نبه 
)ساعت 16:00( مورخ 1400/11/0۵

-مهلتزمانیارسالپیشنهادات: تا ساعت 19:00روز سه شنبه مورخ 1400/11/19
-زمانبازگشاییپاکاتارزیابیکیفی: ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20

-زم�انبازگش�اییپ�اکاتمناقص�ه)ال�ف،بوج(: س��اعت 10:00روز یکش��نبه م��ورخ 
1400/11/24

-شرایطمناقصهگران:
1( داشتن شخصیت حقوقي 

2( داشتن گواهینامه صالحیت صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه ۵ یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات 
و یا گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه ۵ یا باالتر در رش��ته نفت و گاز از س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه کشور( و یا گواهی صالحیت بازرسي فني مرتبط با موضوع 

مناقصه از شرکت ملي گاز ایران یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران.

3( ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4( در صورت ارائه گواهینامه صالحیت معتبر از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي کش��ور، داش��تن ظرفیت 
آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 32.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2 )رشته 

تاسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز(  
-تضمی�نش�رکتدرفرآیندارجاعکار:طبق مصوبه ش��ماره 123402/ت ۵06۵9 ه مور خ 

1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 1.600.000.000 ریال.
-محلتامیناعتبار:بند »ق«

-قیمتهای پیش��نهادی مناقصه گران می بایس��ت متناس��ب با کاالی س��اخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه 
گردد.

-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزیران به ش��ماره 123402/ت 
۵06۵9 ه  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل 1۵% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکزتماس:  14۵6 

دفترثبتنام: 88969737 و 8۵193768
عطف به بخش��نامه ش��ماره 372621 مورخ 98/07/09 س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و مطابق بند »د« 
ماده 18 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه گران می توانند در ساعت و تاریخ اعالم شده در آگهی فراخوان 

مناقصه در جلسه بازگشایی پاکات )الف-ب-ج( حضور  یابند.
 از ش��رکت های واج��د صالحی��ت دع��وت می ش��ود به منظ��ور دریاف��ت اطالعات تکمیلی به نش��انی
)http://iets.mporg.ir(و ی��ا پای��گاه اط��الع رس��انی مناقص��اتwww.nigc-qazvin.ir

مراجعه نمایند.

روابط عمومی شركت گاز استان قزوين

اول
بت
نو

شرکتملیگازایران
شرکتگازاستانقزوین



شناسهآگهی:1262586
کدفراخوانپایگاهاطالعرسانيمناقصات:53/098/234

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره400/35 

نامونشانیدستگاهمناقصهگذار: شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد – به آدرس یاسوج ، بلوار مطهری، خیابان راهداران، پائین تر از اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد امور پیمانها
-موضوعمناقصه:جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش س��اخته و تکمیل س��کوهای مکانیکال اطراف ایس��تگاههای ش��رف آباد،تنگ کناره،چیتاب،س��ی س��خت،گندی خوری،میان تنگان،پاتاوه،چنار برم و اجرای مهار 

 PCدودکش هیتر ایستگاهها در سطح استان به روش
-کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصه: تا ارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکات ازطریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهدشد.

- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه =2.۵24.100.000ریال )دو میلیارد و پانصد و بیست و چهار میلیون و یکصد هزار ریال( مي باشد که مي بایست مطابق مصوبه شماره 123402/ت۵06۵9 ه مورخ 1394/09/27 
هیًات محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدي به حساب شماره 41011197441118۵۵بانک مرکزی جمهوری اسالمی واریزگردد.

-زمانومهلتتوزیعاسنادمناقصهازطریقسامانه:1400/11/02لغایت1400/11/07 
-محلتوزیعونحوهدریافتاسناد:واریز مبلغ۵00/000)پانصد هزار( ریال به حساب 41011197441118۵۵ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی از طریق سامانه ستاد

-زمان،مهلتومحلتسلیماسنادوپیشنهادشرکتدرمناقصه: ساعت 16 مورخ1400/11/18
-محلوزمانگشایشپیشنهادها: ساختمان شماره 2 شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت 10 صبح مورخ 1400/11/19

- مبلغ برآورد شده معامله= ۵0.480.927.176ریال)پنجاه میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال(.
-سایرمواردالزم:

- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس شرکت در روزنامه رسمي و ... (
- دارا بودن تجهیزات،امکانات تخصص الزم)نفت و گاز( و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت)شرکت ملی گاز ایران(

- داشتن حداقل رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات و یا نفت  و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- گواهی صالحیت ایمنی کار از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ارائه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه وسوابق کاری مرتبط

- سوابق کارهای مشابه به همراه تاییدیه های الزم
- تشکیل پرسشنامه های اطالعاتی

- از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.
- ضمناً آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتي شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد nigc-kb.ir و پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات iets.mporg.irقابل مشاهده مي باشد. 

تلفکسواحدامورپیمانها: 074-33336277 

دوم
ت
نوب

شناسهآگهی:1259988روابطعمومیشرکتگازاستانکهگیلویهوبویراحمد

شرکتگازاستانکهگیلویهوبویراحمد
)سهامیخاص(

 آگهي  مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره ۲0000053۸0000071

1.نامشرکتونشاني:شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي به نشاني : اراک ، خیابان امام موسي صدر ،امور پشتیباني با تلفن تماس 32226033- 086-08632228038 در نظر دارد مناقصه عمومي زیر را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.لذا از کلیه شرکت هاي واجد صالحیت دعوت به عمل مي آید در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنا کلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 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.شرحمختصريازمناقصه

شرحردیف

 خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومي1
3-س��پرده ش��رکت در مناقصه  به مبلغ 3.301.۵۵0.000 ریال مي باش��د، مناقصه گران میبایس��ت 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 ش��ماره 70181111331194 به نام ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي بانک  قرض الحس��نه مهر ایران  ش��عبه امام خمیني 

اراک ارائه نمایند.
4- به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرردرفراخوان واصل ش��ود و هم چنین به پیش��نهادهاي فاقد س��پرده، س��پرده¬هاي مخدوش ،س��پرده¬هاي کمتر از میزان مقرر، 

چک شخصي ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-مهلتفروشاسناد: از تاریخ درج آگهي نوبت دوم  به مدت 9 روز کاري

مبلغفروشاسناد: مبلغ ۵00000 ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به شماره 01018۵2918003 شعبه میدان شهدا .
6-مهلتوبازگشایياسنادمناقصه:مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 24/ 11/ 1400، زمان بازگشایي ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/11/2۵مي¬باشد.

7-محلتحویلوبازگشایي:اراک، میدان دارایي، خیابان امام موسي صدر ،شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزي،واحد دبیرخانه .محل بازگشایي :سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.
8- مبلغ برآوردي مناقصه 88.38۵.000.000 ریال مي باشد.

9-سایراطالعات وجزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه: مرکز تماس 02141934 دفترثبتناماراک: 086-3324۵248
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روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاستانمرکزی

شرکتتوزیعنیرویبرق
استانمرکزی

 آگهي تجدید مناقصه اجرای
 پروژه زیرسازی معابر سطح شهر 

شهرداریکارچاندرنظرداردبهاستنادموافقتنامهشماره333500مورخه1400/07/19تاسقفمبلغ2,900,000,000ریال)دومیلیاردونهصدمیلیونریال(ازمحلاعتبارات

تملکداراییهایسرمایهایسال1400ومبلغ2,000,000,000ریال)دومیلیاردریال(ازمحلاعتباراتجاریشهرداریسال1400ازطریقمناقصهعمومینسبتبهاجرای

پروژهزیرسازیمعابرشهرکارچاناقدامنماید،لذامتقاضیانميتوانندجهتدریافتاسنادمناقصهتاپایانوقتاداريمورخه1400/11/03وجهتشرکتدرمناقصهتاپایان

وقتاداريمورخه1400/11/13بهسامانهتدارکالکترونیکدولتمراجعهوجهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن33543474-086واحدامورقراردادهايشهرداري

کارچانتماسحاصلنمایند.

ول
تا
نوب

شهرداریکارچان

 


