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اقتصاد  ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r قاب روز                          تفریحات زمستانی د ر همد ان-تسنیمآيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را د ر سايت روزنامه ببينيد .   
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سالمت

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهد اشت پیرو مصوبات ستاد  
ملی کرونا گفت: ستاد  مصوب کرد  که واکسیناسیون گروه سنی ۵ تا 11 سال د ر 
سراس��ر کش��ور ب��ه صورت پلکانی و با رضایت والد ین آغاز ش��ود . مهند س محمد  
هاش��می د رخصوص مصوبات پیشنهاد ی جهت تصویب د ر ستاد  ملی کرونا به 
ریاست رییس جمهور، مورخ اول بهمن 14۰۰، عنوان کرد : بر این اساس، با توجه 
به لزوم آماد گی کامل مراکز د رمانی مقابله با کرونا؛ اجرای ماد ه 27 قانون جمعیت 
مبنی بر به کارگیری خانم های پزشک د ارای فرزند  د ر محل سکونت به مد ت 6 

ماه به تعویق می افتد  و مطابق روال قبلی وزارت بهد اشت خد مت می کنند .  
بناب��ر اع��الم وبد ا، وی افزود : همچنین، ستاد  مصوب کرد  که واکسیناسیون گروه 
سنی ۵ تا 11 سال د ر سراسر کشور به صورت پلکانی و با رضایت والد ین آغاز شود . 
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهد اشت بیان کرد : فعالیت 

مد ارس نیز به قوت خود  باقی بود ه و تعطیل نیستند  و چنانچه ستاد  
ملی کرونا تصمیمات جد ید  اتخاذ کند ، اعالم خواهد  شد .

همچنین یک اپید میولوژیست ضمن تشریح وضعیت بروز کرونا 
د ر کشور، تاکید  کرد : د ر صورت وقوع پیک ششم، قله آن د ر مرگ 
و میر و بستری به اند ازه پیک پنجم نخواهد  بود  اما این احتمال 
وجود  د ارد  که رکورد  ابتال به کرونا د ر کشور زد ه شود . د کتر حمید  

سوری گفت: علی رغم اینکه تغییر چشمگیری د ر تعد اد  موارد  مرگ یا بستری ناشی 

از کرونا ند اریم، ولی روند  افزایشی ابتال به امیکرون مشهود  است؛ 
به شکلی که بر اساس یک تحقیق مید انی کوچک صورت گرفته، 
مشخص شد  6۰ د رصد  کسانی که به مراکز بهد اشتی  مراجعه کرد ند  
و تست مثبت د اشتند ، به امیکرون مبتال بود ند  و د ر جمعیت عمومی 
هم از نمونه های گرفته شد ه بین ۳ تا ۵ د رصد  امیکرون مثبت بود ه اند  

که حاکی از روند  افزایشی ابتال به این سویه است.
وی اف��زود : امیک��رون د ر کش��ور م��ا ه��م د ر گرد ش است؛ هرچن��د  که نسبت به 

کشورهای اروپایی تاخیر د اشته اما د ر کل به نظر می رسد  روند  افزایشی د ر کشور 
ما هم آغاز شد ه است، اما سرعت گسترش آن بستگی به مد یریت اپید می و رفتار 
مرد م د ر تعامالت و تجمعات د ارد . سوری با تاکید  بر اینکه امیکرون هنوز سویه 
غالب کرونا د ر کشورمان نیست، تصریح کرد : سویه غالب ما د لتا است اما احتمال 
غلبه امیکرون وجود  د ارد . حتی د ر کشورهای اروپایی هم واریانت غالب امیکرون 

نیست و اظهار نظر د ر این زمینه زود  است.
او اد امه د اد : چون نظام مراقبت فعال وجود  ند ارد  و از افراد ی که به مراکز بهد اشتی 
د رمانی مراجعه می کنند  تست می گیریم، د ر نتیجه بین آنها موارد  مثبت امیکرون 
شناسایی می شود ؛ این د ر حالیست که خیلی از موارد  ممکن است بد ون عالمت 
بود ه یا تنها عالئم خفیف ش��بیه به آنفلوآنزا د اش��ته باش��ند  و د ر اطراف ما حضور 

د اشته باشند . 

وزارت بهد اشت اعالم كرد 

آغازواکسیناسیونکرونابرایسنین۵تا۱۱سالبارضایتوالد یند رسراسرکشور

صاحب امتياز: موسسه فرهنگی  افق رسانه  پويا 
 مد يرمسئول: د كتر اصغر نعمتي

 سرد بير: احمد رضا مسعود ی
 د بير سايت: حسین خد نگ

تلفكس: 66431022                             تلفن تحريريه: 66435746-66911172    
 سامانه پيام كوتاه: 888  711  3000  تلفن سازمان آگهي ها:  66435745   
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين66791365-66              آد رس: 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 مهد ی نعمتی
شهرستان: حسن چشمی                              

صنعت و تجارت: سعید  قلیچی 

 سازمان آگهی ها:
مد ير بازرگانی: مريم كاظمی-  66435765

شهرستان ها: حسن چشمی
فاكس: 66435745  و 66431022

صفحه آخر: آذين نعمتی

زيربنايی: مسلم پاك گهر

واحد  فنی: مد ير فنی: امیر شريف
صفحه آرا: فاطمه عبد اله زاد ه  

بانك و بيمه: علیرضا مالحتی                                    

آگهی تجد ید  مناقصه
 و فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی

 یک مرحله اي شماره 400/170 م
ش��رکت تولی��د  نی��روی ب��رق رامین د ر نظر د ارد  مناقص��ه عمومی نصب، 
تست و راه اند ازی آناالیزرهای آنالین د ود  واحد های ۵ و 6 نیروگاه را از 
طریق سامانه تد ارکات الکترونیکی د ولت به شرکت های واجد  صالحیت 
واگ��ذار نمای��د . کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از د ریافت اسناد  مناقصه تا 
ارائ��ه پیشنه��اد  مناقص��ه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق د رگاه سامانه 
 www.setadiran.ir تد ارک��ات الکترونیکی د ولت )ست��اد ( به آد رس
انجام خواهد  شد  و الزم است مناقصه گران د ر صورت عد م عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام د ر سایت مذکور و د ریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت د ر مناقصه محقق سازند . 
 ش�ماره فراخ�وان د ر س�امانه ت�د ارکات الکترونیکی د ولت 

)ستاد (: 2۰۰۰۰۰۵۵۳4۰۰۰۰28
تاریخ انتشار مناقصه د ر سامانه تاریخ 14۰۰/11/۰2 می باشد . 

هزینه خرید  اسناد  مناقصه از طریق سامانه:1.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
مبلغ تضمین شرکت د ر فرآیند  ارجاع کار : 967.۰8۵.۰۰۰ ریال

آخرین مهلت د ریافت اسناد  مناقصه از سایت : ساعت ۰9:۰۰ 
روز چهارشنبه تاریخ 14۰۰/11/۰6

مهلت زمانی ارائه پیش�نهاد  : ساعت ۰9:۰۰ روز چهارش��نبه تاریخ 
14۰۰/11/2۰

زم�ان بازگش�ایی پاک�ت ه�ا : ساعت  ۰9:۳۰ روز چهارش��نبه تاریخ 
14۰۰/11/2۰

اطالع��ات تم��اس د ستگاه مناقصه گزار جهت د ریافت اطالعات بیشتر د ر 
خص��وص اسن��اد  مناقص��ه و ارائه پاکت ه��ای الف، ب و ج : آد رس اهواز- 
بل��وار آی��ت اهلل بهبهان��ی – ابتد ای بلوار ش��هید  ن��واب صفوی - معاونت 
بهره برد اری- ش��رکت تولید  نیروی برق رامین و تلفن :  ۳22428۳۵ و 

۰61- ۳2266686
اطالعات تماس س�امانه س�تاد  جهت انجام مراحل عضویت 

د ر سامانه : - مرکز تماس : ۰21-419۳4
د فتر ثبت نام : 889697۳7- 8۵19۳768 -۰21

WWW.Setadiran.ir   سامانه تد ارکات الکترونیکی د ولت 
https://iets.mporg.ir    پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پایگاه اطالع رسانی معامالت ش��رکت ماد ر تخصصی تولید  نیروی برق 
 http://tender.tpph.ir    حرارتی

شركت توليد  نيروی برق رامين - امور تد اركات

ت د وم
نوب

شناسه آگهی : 1263730                                        

وزارت نیرو
شرکت ماد ر تخصصی تولید  نیروی برق حرارتی

 شرکت تولید  نیروی برق رامین 

     آگهی تجد ید  فراخوان عمومی  شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاربمنظور احد اث 
و بهره برد اری از تاسیسات فاضالب شاهد شهر به روش بیع متقابل    

)شماره 12ت/1400 (
ش��رکت آب و فاض��الب غ��رب است��ان ته��ران د ر نظ��ر د ارد  براساس ماد ه ۳7 قانون برنامه ش��شم توسعه کشور و ماد ه 2 
قانون تشکیل ش��رکتهای آب و فاضالب کشور مصوب 1۳69، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت احد اث و بهره 
برد اری تاسیسات فاضالب شاهد شهر د ر ازای تخصیص بخشی از پساب تصفیه شد ه به منظور کاربری معین و با حجم 
مشخ��ص ب��رای د وره زمان��ی مح��د ود  و معی��ن و به روش بیع متقابل طبق مشخصات فنی، استاند ارد  های ملی و خواسته 

های سرمایه پذیر ، مطابق با مند رجات اسناد  را به سرمایه گذار واجد  شرایط واگذار نماید .
شرایط واگذاری امتیاز استفاد ه از پساب:

- تعهد ات سرمایه گذار: تامین مالی و احد اث شبکه جمع آوری فاضالب شاهد شهر)به طول حد ود  112 کیلومتر 
د ر اقط��ار 2۰۰ ت��ا 9۰۰ میلیمت��ر(، اح��د اث ی��ک واحد  ایستگاه پمپاژ ، احد اث خ��ط انتقال فاضالب تا ورود ی تصفیه خانه 
ش��هریار به طول 4۰۰۰ متر و به قطر 7۰۰ میلیمتر،  مد یریت، بهره برد اری، تعمیر و نگهد اری و اورهال کلیه تاسیسات 
احد اث ش��د ه د ر طول د وره بهره برد اری تجاری، انتقال پساب واگذار ش��د ه از خروجی تصفیه خانه ش��هریار تا محل 

مصرف و اخذ مجوزهای مربوطه.
- حجم پس�اب قابل واگذاری: حد اکثر 84۰۰مترمکعب د ر ش��بانه روز و د ر خروجی تصفیه خانه فاضالب ش��هریار 

قابل تحویل است.
- محل تحویل فاضالب جمع آوری و انتقال د اد ه ش�د ه: تصفیه خانه فاضالب ش��هریار، د رفاصله حد ود  یک 

کیلومتری شمال شاهد شهر
 -  تامی��ن سرمای��ه م��ازاد : متناس��ب ب��ا حج��م پس��اب د رخواستی و ط��ول د وره واگذاری پساب به عه��د ه سرمایه گذار

 می باشد .
- جمعیت تحت پوشش: د ر سال افق طرح )142۵( برابر 682۰۰ نفر

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران
- شرکت مشاور: شرکت طرح و توسعه راهبرد ی آرنا

- م�د ت زم�ان انج�ام عملی�ات: د وره اح��د اث تاسیس��ات برای وضع موجود  محد وه ط��رح و تامین مالی) اصلی و 
م��ازاد ( براب��ر 24 م��اه، د وره واگ��ذاری امتی��از استفاد ه از پساب حد اکثر 2۵سال پس از احد اث مرحله اول اجرایی و ش��روع 

د وره بهره برد اری تجاری  
- محل اجرای کار: شاهد شهر، واقع د ر فاصله 12 کیلومتری جنوب شهرشهریار.

1- الزامات مورد  نظر کارفرما: 
-سرمایه گذار به صورت ش��خص حقیقی یا حقوقی با د اش��تن سابقه مد یریتی قابل قبول، اجرایی و بهره برد اری پروژه 

های مشابه و تامین و تخصیص سرمایه مورد  نیاز .
-مشارکت پیمانکار د ارای رتبه حد اقل ۳ پیمانکاری د ر رشته آب از سازمان برنامه و بود جه کشور، رتبه چهار د ر بهره برد اری 

شبکه جمع آوری از شرکت مهند سی آب و فاضالب کشور با مشاور رتبه د و د ررسته تاسیسات آب و فاضالب.
2- مهلت و محل د ریافت اسناد  : متقاضیان شرکت د ر فراخوان می توانند  از تاریخ د رج آگهی تا ساعت 14 روز 
شنبه مورخ  14۰۰/11/۰9  به د بیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران به نشانی تهران -کیلومتر 7 
جاد ه مخصوص کرج ، تهرانسر مرکزی، بلوار اصلی ، خیابان شهید  علیرضا راسخ مهر )یکم غربی( ، ساختمان شماره2  

تلفن تماس : 44۵2۰۰61 مراجعه و نسبت به د ریافت اسناد  اقد ام نمایند .
3- مد ارک مورد  نیاز جهت خرید  اس�ناد : الف: معرفی نامه مشتمل بر ذکر 1( ش��ماره اقتصاد ی 2( ش��ماره ثبت  

۳( کد پستی 1۰ رقمی   4( شماره نمابر  
ب: فی��ش بانک��ی ب��ه مبل��غ 1/۵۰۰/۰۰۰ )ی��ک میلیون و پانصد  هزار( ریال به حساب ش��ماره 6- 117-4-6۰۰۰۰۰۰۰ 
نزد  بانک سینا ش��عبه اکباتان به نام ش��رکت آبفای غرب استان تهران. ارائه مهر ش��رکت جهت د ریافت اسناد  فراخوان 

الزامی میباشد .   
4 -مهل�ت و مح�ل تحوی�ل کلی�ه  پاکات ارزیابی کیفی: ش��رکت کنند گان د ر فراخ��وان می بایست حد اکثر تا 
ساع��ت 14 روز  ش��نبه م��ورخ 14۰۰/11/2۳  پاک��ات ارزیاب��ی  را ب��ه د بیرخانه مرکزی این ش��رکت به نشانی پیش گفته 

تحویل و رسید  د ریافت نمایند .
 5-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی: پاکات ارزیابی کیفی  ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 14۰۰/11/24 

د ر محل د فتر قرارد اد ها وبازرگانی  شرکت آبفای  غرب  استان تهران گشایش می یابد .
6- به پیشنهاد ات فاقد  امضا، مشروط، مخد وش و پیشنهاد اتی که بعد  از مد ت مقرر این آگهی واصل شود  مطلقًا ترتیب 

اثر د اد ه نخواهد  شد . سایر اطالعات و جزئیات مربوط د ر اسناد  فراخوان مند رج است.
7-شرکت د ر فراخوان د ر قالب گروه های مشارکت مورد  تایید  کارفرما می باشد .

8- هزین��ه مرب��وط ب��ه چ��اپ ه��ر د و نوب��ت آگهی روزنامه بر عه��د ه کارفرما و هزینه تهیه نسخ ق��رارد اد  بر عهد ه برند ه 
می باشد .

9-بد یهی است پس از بررسی مد ارک ارزیابی که توسط ش��رکت کنند گان تکمیل و تحویل میشود  از سرمایه گذاران 
واجد  شرایط جهت ارائه پیشنهاد  فنی و مالی د عوت بعمل خواهد  آمد ..

10-سرمایه پذیر د ر رد  یا قبول پیشنهاد ات فنی یا مالی سرمایه گذاران د ر تمام مراحل اختیار تام د ارد .
 )http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir( نشانی های سایت اینترنتی 

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  د وم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول : شنبه 1400/11/02
نوبت د وم : یکشنبه 1400/11/03

 آگهي  مناقصه عمومي د و مرحله اي 
شماره 200000۵380000071

1.       نام ش�رکت و نش�اني : ش��رکت توزیع نیروي برق استان مرکزي به نشاني : اراک ، خیابان امام موسي صد ر ،امور پشتیباني با تلفن تماس ۳2226۰۳۳- ۰86-۰86۳2228۰۳8 د ر نظر د ارد  مناقصه عمومي 
زیر را از طریق سامانه تد ارکات الکترونیک د ولت برگزار نماید .لذا از کلیه ش��رکت هاي واجد  صالحیت د عوت به عمل مي آید  د ر صورت تمایل نسبت به د ریافت اسناد  مناقصه اقد ام نمایند . ضمنا کلیه مراحل برگزاري 
مناقص��ه از د ریاف��ت اسن��اد  مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیشنه��اد  مناقص��ه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق د رگاه سامانه تد ارکات الکترونیک د ولت)ستاد ( به آد رس www.setadiran.ir انجام خواهد  ش��د  و الزم است مناقصه 

گران د ر صورت عد م عضویت قبلي، مراحل ثبت نام د ر سایت مذکور و د ریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت د ر مناقصه محقق سازند .
2.  شرح مختصري از مناقصه

شرحرد یف

 خرید  انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومي1
3- سپرد ه ش��رکت د ر مناقصه  به مبلغ ۳.۳۰1.۵۵۰.۰۰۰ ریال مي باش��د ، مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي ،ضمانت نامه موسسات بیمه گر،گواهي خالص مطالبات قطعي تایید  ش��د ه  
توسط امور مالي ش��رکت توزیع ،چک تضمین ش��د ه بانکي یا واریز وجه به حساب جاري ش��ماره 7۰181111۳۳1194 به نام ش��رکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بانک  قرض الحسنه مهر ایران  ش��عبه امام خمیني 

اراک ارائه نمایند .
 4- به پیشنهاد هاي فاقد  امضاء، مشروط، مخد وش و پیشنهاد اتي که بعد  از انقضاء مد ت مقررد رفراخوان واصل شود  و هم چنین به پیشنهاد هاي فاقد  سپرد ه، سپرد ه¬هاي مخد وش ،سپرد ه¬هاي کمتر از میزان مقرر، 

چک شخصي ونظایر آن ترتیب اثر د اد ه نخواهد  شد .
5- مهلت فروش اسناد  : از تاریخ د رج آگهي نوبت د وم  به مد ت 9 روز کاري

مبلغ فروش اسناد  : مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال فیش واریزي د ر وجه سپهر بانک صاد رات به شماره ۰1۰18۵2918۰۰۳ شعبه مید ان شهد ا .
6-مهلت وبازگشایي اسناد  مناقصه : مهلت عود ت اسناد  مناقصه تا ساعت 1۰ روز یکشنبه مورخ 24/ 11/ 14۰۰، زمان بازگشایي ساعت 12 روز د وشنبه مورخ 14۰۰/11/2۵مي¬باشد .

7- محل تحویل و بازگشایي: اراک، مید ان د ارایي، خیابان امام موسي صد ر ،شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزي،واحد  د بیرخانه .محل بازگشایي :سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.
8- مبلغ برآورد ي مناقصه 88.۳8۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد .

9-سایراطالعات وجزییات مربوطه د راسناد  مناقصه مند رج است.
اطالعات تماس سامانه ستاد  جهت انجام مراحل عضویت د ر سامانه : مرکز تماس ۰21419۳4 د فتر ثبت نام اراک : ۰86-۳۳24۵248

 

ت د وم
نوب

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 

شرکت توزیع نیروی برق 
استان مرکزی

آگهی مزاید ه عمومی
 CNG مزاید ه اجاره جایگاه 

 ش��هرد اری تف��رش د ر نظ��ر د ارد  ب��ه استن��اد  مجوز ش��ماره 8۰۰ مورخ 
 CNG 14۰۰/۰7/24 شورای محترم اسالمی شهرنسبت به اجاره جایگاه
رابرابر با آیین نامه مالی شهرد اری ها به شماره ۵۰۰۰۰۰۵71۰۰۰۰۰۰1 
با ش��رایط ذیل از طریق سامانه تد ارکات الکترونیک د ولت )ستاد ( اقد ام 

نماید /
موضوع مزاید ه

1-موضوع مزاید ه عبارت است از اجاره جایگاه CNG با مساحت عرصه 
حد ود  12۰۰ متر مربع واقع د ر بخشی از پالک ثبتی182۵/۳ د ارای یک 
د ستگاه ساختمان اد اری به متراژ 4۵ متر مربع د ارای انشعابات آب،برق،گاز 
وتلفن مستقل و همچنین د ارای سه پمپ گاز با شش نازل عرضه سوخت 
سالم و آماد ه کار و د ر حال بهره برد اری می باشد  ضمنا پمپ شرکت گاز 

جزءتاسیسات می باشد .
2-مبل��غ ب��رآورد  اولیه)قیم��ت پایه(مبلغ برآورد  عب��ارت است از ماهانه 
92/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نود  و د و میلیون ریال ( و برای یک سال ش��مسی 
مبلغ 1/1۰4/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد  ویکصد  وچهار میلیون ریال (
بر اساس گزارش کارشناسان رسمی د اد گستری استان مرکزی به شماره 

4۰۰۵۵7/ک مورخ 14۰۰/۰8/29 
مد ت اجاره:مد ت اجاره جایگاه 12 ماه )یک سال شمسی (می باشد .

محل مورد  اجاره:محل مورد  اجاره واقع د ربلوار خلیج فارس )ورود ی 
تهران(

مح�ل د ریافت اس�ناد  مزاید ه:سامان��ه تد ارکات الکترونیک د ولت 
)ستاد (

تاریخ انتشار مزاید ه د ر سامانه14۰۰/1۰/26 ساعت 1۵
مهل�ت زمان�ی بازد ید : از تاریخ 14۰۰/1۰/26 ساعت 8 صبح لغایت 

14۰۰/11/۰۳ ساعت 1۳
مهلت زمانی د ریافت اسناد  مزاید ه: 14۰۰/11/۰۳ ساعت 19

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت 1۵ روز 14۰۰/1۰/26 لغایت 
14۰۰/11/14 تا ساعت 19

زمان بازگشایی پاکت ها:14۰۰/11/16 ساعت 1۰ صبح 
اطالعات تماس د ستگاه مزاید ه گزار جهت د ریافت اطالعات 
بیش�تر د ر خص�وص اس�ناد  مزای�د ه و ارائه پاک�ت ها :استان 
مرکزی- شهرستان تفرش-شهرد اری تفرش-تلفن:۰86-۳62222۰18  

ت د وم 
نوب

مجید  قنبری شهرد ار تفرش

تجد ید  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرد ه(
موضوع: انجام عملیات نشت یابي، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های راد یو گرافی سرجوشهای فوالد ی

)شماره مناقصه: 21-1400()تجد ید (

شرکت گاز استان قزوین د ر نظر د ارد  تجد ید  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرد ه( 
پروژه انجام عملیات نشت یابي، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های راد یو گرافی سرجوشهای 
فوالد ی به شماره )2۰۰۰۰91۳۳۵۰۰۰۰7۵( را از طریق سامانه تد ارکات الکترونیکی د ولت برگزار نماید . 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از د ریافت اسناد  مناقصه تا ارائه پیشنهاد  مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق د رگاه سامانه الکترونیکی د ولت )ستاد ( به آد رس  www.setadiran.ir انجام خواهد  ش��د . 
الزم است مناقصه گران د رصورت عد م عضویت قبلی، مراحل ثبت نام د ر سایت مذکور و د ریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت د ر مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار مناقصه د ر سامانه تاریخ 14۰۰/11/۰2 می باشد . 

 - مهل�ت زمان�ی د ریاف�ت اس�ناد  مناقص�ه از س�ایت: ت��ا پای��ان وق��ت اد اري روز سه ش��نبه 
)ساعت 16:۰۰( مورخ 14۰۰/11/۰۵

- مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ات: تا ساعت 19:۰۰روز سه شنبه مورخ 14۰۰/11/19
-زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 9:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/11/2۰

- زم�ان بازگش�ایی پ�اکات مناقص�ه )ال�ف، ب و ج(: ساع��ت 1۰:۰۰روز یکشنب��ه م��ورخ 
14۰۰/11/24

-شرایط مناقصه گران:
1( د اشتن شخصیت حقوقي 

2( د اشتن گواهینامه صالحیت صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه ۵ یا باالتر د ر رشته تاسیسات و تجهیزات 
و ی��ا گواهینام��ه صالحی��ت پیمانک��اري معتبر با رتبه ۵ یا باالتر د ر رش��ته نفت و گاز از سازمان مد یریت و 
برنامه ریزي کشور )سازمان برنامه و بود جه کشور( و یا گواهی صالحیت بازرسي فني مرتبط با موضوع 

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

۳( ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اد اره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4( د ر صورت ارائه گواهینامه صالحیت معتبر از سازمان مد یریت و برنامه ریزي کشور، د اش��تن ظرفیت 
آزاد  ارجاع کار حد اقل معاد ل مبلغ ۳2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال د ر یکی از رش��ته های ذکر ش��د ه د ر بند  2 

)رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز(  
- تضمی�ن ش�رکت د ر فرآیند  ارجاع کار: طبق مصوبه ش��ماره 12۳4۰2/ت ۵۰6۵9 ه مور خ 

1۳94/۰9/22 هیأت وزیران به مبلغ 1.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
- محل تامین اعتبار: بند  »ق«

-قیمته��ای پیشنه��اد ی مناقصه گ��ران می بایست متناسب با ک��االی ساخت د اخل با لحاظ کیفیت ارایه 
گرد د .

-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت د ولتي، مصوبه هیات وزیران به ش��ماره 12۳4۰2/ت 
۵۰6۵9 ه  مورخ 1۳94/۰9/22، پیش پرد اخت معاد ل 1۵% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد  گرفت.

اطالعات تماس سامانه ستاد  جهت انجام مراحل عضویت د ر سامانه: 
مرکز تماس :  14۵6 

د فتر ثبت نام : 889697۳7 و 8۵19۳768
عطف به بخشنامه ش��ماره ۳72621 مورخ 98/۰7/۰9 سازمان برنامه و بود جه کشور و مطابق بند  »د « 
ماد ه 18 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه گران می توانند  د ر ساعت و تاریخ اعالم شد ه د ر آگهی فراخوان 

مناقصه د ر جلسه بازگشایی پاکات )الف-ب-ج( حضور  یابند .
 از ش��رکت های واج��د  صالحی��ت د ع��وت می ش��ود  ب��ه منظور د ریاف��ت اطالعات تکمیل��ی به نشانی
 )http://iets.mporg.ir( و ی��ا پایگ��اه اط��الع رسان��ی مناقص��ات www.nigc-qazvin.ir  

مراجعه نمایند .

روابط عمومی شركت گاز استان قزوين

ت د وم
نوب

 شرکت ملی گاز ایران 
 شرکت گاز استان قزوین

 

شناسه آگهی: 1262586
  کد  فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات:   53/098/234

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره 1400/11

اد اره کل راهد اري وحمل ونقل جاد ه اي استان یزد  د ر نظر د ارد  مناقصه پروژه های ذیل را از طریق د رگاه سامانه الکترونیکی د ولت 
)ستاد ( برگزار نماید :

مد ت پیمان نام پروژهرد یف
ارزیابی کیفیمبلغ  تضمین )ریال(برآورد  اولیه )ریال()ماه(

ند ارد 617.16۰.۳22.۵۵286۰.۰۰۰.۰۰۰آسفالت محور بیاضیه – رباط پشت باد ام)تجد ید  مناقصه( 1

www.setadiran.ir نحوه د ریافت اسناد : صرفًا از طریق سامانه تد ارکات الکترونیکی د ولت )ستاد ( به نشاني 
 زمان د ریافت: از ساعت 1۳:۰۰ تاریخ 14۰۰/11/۰2 لغایت ساعت19:۰۰ تاریخ 14۰۰/11/۰۳  

 گواهی صالحیت مورد  نیاز جهت شرکت د ر مناقصه: 
 ارائه گواهی صالحیت د ر رشته راه و باند  فرود گاه از سازمان مد یریت و برنامه ریزی و  گواهی HSE )سیستم مد یریت بهد اشت، 

ایمنی و محیط زیست( از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
 نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه شرکت د ر فرآیند  ارجاع کار مطابق با آئین نامه تضمین معامالت د ولتی

 مهلت بارگذاری اسناد  د ر سامانه ستاد : ساعت ۰8:۰۰ تاریخ 14۰۰/11/14 
 زمان و محل بازگشایي پاکات مناقصه: ساعت ۰8:۰۰ تاریخ 14۰۰/11/14 ، سالن جلسات اد اره کل

 حضوریک نفر نمایند ه با معرفي کتبي از طرف ش��رکت ، د ر جلسه افتتاح پیشنهاد ها آزاد  است.)آگهي د ر د و نوبت ، بفاصله د و روز 
د ر روزنامه چاپ خواهد  شد (.

اد اره كل راهد اري وحمل ونقل جاد ه اي استان يزد 

سازمان راهد اری و حمل و نقل جاد ه ای 
اد اره کل راهد اری و حمل و نقل جاد هاي  استان یزد 

  


