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فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه۱40۱/02/2۱ می باشد.

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

ت دوم
نوب

وزارت جهاد كشاورزی
سازمان  منابع طبيعی و آبخيزداري كشور

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداری استان تهران

ف
عنوان پروژهردی

مبلغ پایه
)ریال(

شماره فراخوان
مبلغ تضمین
)میلیون ریال(

مهلت زمانی دریافت 
اسناد/ ساعت

مهلت زمانی ارائه 
پیشنهاد/ ساعت

زمان بازگشایی 
پاکات / ساعت

اجرای عملیات آبخیزداری ،حفاظت خاک و پیشگیری از فرسایش ۱
۱۷،82۷،604،428200۱004۱4۱0000۱48۹2۱40۱/02/26زیر حوزه آبخیز سنگتراشان و توتک شهرستان ری  

ساعت ۱۹:00
۱40۱/0۳/0۷
ساعت ۱0:00

۱40۱/0۳/08
ساعت 8:00 اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه آبخیز اختر آباد 2

۱۷،005،80۳،285200۱004۱4۱0000۱585۱شهرستان مالرد  

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه آبخیز کن ۳
28،4۱۹،۹55،6۱2200۱004۱4۱0000۱۷۱،42۱شهرستان تهران

۱40۱/02/28
ساعت ۱۹:00

۱40۱/0۳/۱0
ساعت ۱0:00

۱40۱/0۳/۱۱
ساعت 8:00

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه آبخیز لوارک 4
۱2،862،۳48،86۱200۱004۱4۱0000۱8644شهرستان شمیرانات

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه های آبخیز زرهدر و 5
۳۱،۳۷۷،56۹،828200۱004۱4۱0000۱۹۱،56۹بوالن شهرستان دماوند

48،۳20،000،000200۱004۱4۱0000202،4۱6اجرای پروژه تجهیز و مرمت نهالستان شهرستان مالرد6
4۷،000،000،000200۱004۱4۱00002۱2،۳50اجرای پروژه تجهیز نهالستان شهرستان دماوند۷

پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

آدرس: تهران – بزرگراه شهید نواب صفوی- باالتر از میدان جمهوری اسالمی- خیابان شهید کلهر غربی – پالک 246  تلفن 66۹0644۳
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱۹۳4 دفتر ثبت نام: 85۱۹۳۷68 و 88۹6۹۷۳۷

)اصالحیهآگهیمناقصهعمومیشماره1401-31(

روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق هرمزگان

محسن قضاوتلو-شهردار باقرشهر

بدینوسیله مبلغ تضمین شرکت در مناقصه عمومی شماره ۳۱-۱40۱ )اصالح و احداث 2۳00 مترشبکه فشار متوسط هوایي در روستاي سرزه رضوان از توابع ناحیه ۳ 
بندرعباس )خسارت اززلزله(بشرح پیوست اسناد از محل اعتبارات عمرانی )شماره طرح: ۱00ح۱۳0۱0۱5(( به )۳26,000,000(ریال اصالح می نماید. 

 

ت اولآگهیمزایدهعمومی)اجاره(
نوب

  روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

مزایده گذار: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان همدان
موضوع مزایده : واگذاری فضاهای بالاستفاده به صورت اجاره به شرح ذیل:

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در نظر دارد فضاهای زیر را با حفظ مالکیت 
دولت و کاربری آموزش��ی از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره واگذار نماید ، لذا ش��رکت 
در مزایده و ارائه پیش��نهادات با در نظر گرفتن اوصاف مندرج در نظریه کارشناس��ی و اس��ناد 
واگ��ذاری )ش��رایط مزای��ده و نمون��ه قرارداد( که نحوه ش��رکت متقاض��ی در مزایده نیز در آن 
 قید گردیده اس��ت ، از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت  "س��تاد" به آدرس اینترنتی

 " www. Setadiran.ir" امکانپذیر خواهد بود . 
1 - واگ��ذاری ی��ک ب��اب س��الن به متراژتقریب��ی 80 متر مربع واقع)تابل��و تزئینی( در مرکز 
هتلداری آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان به شماره مزایده 500۱000۱0۷00000۱  

)تجدید(
2-واگذاری یک باب سالن به متراژ تقریبی۱25 متر مربع واقع در مرکز هتلداری آموزش فنی 

و حرفه ای شهرستان همدان به شماره مزایده500۱000۱0۷00002
3- واگذاری یک باب سالن به متراژ تقریبی85 متر مربع)طبقه همکف-کشاورزی( واقع در 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فامنین به شماره مزایده500۱000۱0۷00004
4- واگذاری یک باب سالن به متراژ تقریبی85 متر مربع)طبقه اول-خیاطی( واقع در مرکز 

آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فامنین به شماره مزایده500۱000۱0۷0000۳
5- واگذاری یک باب کارگاه  به متراژ تقریبی۱08 متر مربع)ادوات کشاورزی( واقع در مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای شهرس��تان برادران رزن به ش��ماره مزایده500۱000۱0۷00005 

)تجدید(
6- واگذاری یک باب سالن به متراژ تقریبی48 متر مربع)خیاطی( واقع در مرکز آموزش فنی 

و حرفه ای خواهران شهرستان اسدآباد به شماره مزایده500۱000۱0۷000006
7- واگذاری یک قطعه زمین به متراژ تقریبی500 متر مربع )پرورش نهال( واقع در مرکز آموزش 

فنی و حرفه ای تخصصی شهرستان اسدآبادبه شماره مزایده500۱000۱0۷00000۷
8- واگ��ذاری ی��ک قطع��ه زمی��ن ب��ه متراژ تقریب��ی2600 متر مربع )پ��رورش نهال گردو(
واق��ع در مرک��ز آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای ب��رادران  شهرس��تان تویس��رکان ب��ه ش��ماره 

مزایده500۱000۱0۷000008
9- واگذاری یک باب سالن به متراژ تقریبی250 متر مربع)خیاطی( واقع در مرکز آموزش فنی 

و حرفه ای شهرستان بهار به شماره مزایده500۱000۱0۷00000۹
10- واگ��ذاری ی��ک ب��اب س��وله به مت��راژ تقریبی280 متر مربع)س��اخت تابل��و تزئینی( 
واق��ع در مرک��ز آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای ش��ماره 2 شهرس��تان هم��دان ب��ه ش��ماره 

مزایده500۱000۱0۷0000۱0
11- واگذاری یک باب گلخانه به متراژ تقریبی255 متر مربع واقع در مرکز آموزش فنی و 

حرفه ای برادران شهرستان همدان به شماره مزایده500۱000۱0۷0000۱۱
12- واگذاری یک باب سوله به متراژ تقریبی۱56 متر مربع)سم چینی( واقع در مرکز آموزش 

فنی و حرفه ای برادران شهرستان همدان به شماره مزایده500۱000۱0۷0000۱۳

توضیحات مهم :
زمان و محل دریافت اسناد موارد مزایده: 

مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مزای��ده ازتاری��خ   ۱40۱/02/25  لغای��ت   ۱40۱/0۳/۱0   از 
 طری��ق ورود ب��ه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت  "س��تاد" ب��ه آدرس اینترنت��ی

 " www. Setadiran.ir"  می باشد .
زمان بازدید از موارد مزایده :

مهلت بازدید از مکان مورد مزایده در روزهای غیر تعطیل و ساعات اداری از  تاریخ  ۱40۱/02/25  
لغایت   ۱40۱/02/2۹  به آدرس های ذکر شده در اسناد مزایده و صرفا ً در روزهای غیر تعطیل 

و ساعات اداری مقدور می باشد 
 زمان و محل ارائه اسناد مزایده : 

ارائه اس��ناد مزایده توس��ط متقاضی واجد ش��رایط به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان 
همدان از تاریخ  ۱40۱/02/25  لغایت   ۱40۱/0۳/۱0  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت  "ستاد" به آدرس اینترنتی " www. Setadiran.ir" مقدور می باشد.
الزم به توضیح است کلیه اسناد مزایده از تاریخ   ۱40۱/02/25 لغایت   ۱40۱/0۳/۱0 باید در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  "ستاد" به آدرس اینترنتی " www. Setadiran.ir"بار 
گذاری گردد ، و پاکت الف حاوی اصل سپرده شرکت در مزایده )ارجاع کار( و یا ضمانت نامه 

معتبر بانکی ظرف زمان تعیین شده فوق الذکر باید به دبیرخانه اداره کل تحویل گردد.  
دریافت گواهی عدم س��وء پیش��ینه از مرجع مربوطه و بارگزاری آن به همراه اس��ناد مزایده در 

سامانه ستاد الزامی است .
زمان و محل بازبینی و بازگش�ایی اس�ناد مزایده و پیش�نهادهای ش�رکت 
کنندگان:  روز پنج ش��نبه     ۱40۱/0۳/۱2 س��اعت  ۱۱  صبح در س��الن جلس��ات اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای استان همدان خواهد بود.
زمان اعالم برنده گان مزایده :

روز دوشنبه مورخ   ۱40۱/0۳/۱6  
تضمین :

می��زان  تضمی��ن ش��رکت در فراین��د ارج��اع کار بص��ورت واریز نقدی  به ش��ماره حس��اب 
40650۱8۷0۷۷۳0۱60 نزد بانک مرکزی ویا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به میزان مبالغ 

فوق الذکر می باشد . 
*** شایان ذکر است تمامی تعهدات ، شرایط ، مشخصات ، ابعاد ، تجهیزات و سایر خصوصیات 
کلیه موارد مزایده که به صورت اجاره واگذار خواهد گردید ، به طور کامل و تفکیک شده در 
اسناد مزایده )ارجاع کار( مرقوم و در سامانه مزبور بارگذاری و در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت  "ستاد" به آدرس اینترنتی " www. Setadiran.ir  قابل رویت ، دسترسی و چاپ 
می باشد .  متقاضیان محترم ، مطالعه دقیق مفاد شرایط مزایده و نمونه قرارداد از سوی شرکت 
کنندگان الزامی است و شرکت در مزایده و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد از سوی افراد 
حقیقی و حقوقی به منزله مطالعه دقیق اس��ناد مزایده موافقت و اطالع کامل از مفاد ش��رایط 

مزایده و نمونه قرارداد توسط شرکت کننده در مزایده تلقی خواهد گردید .

 

))آگهیمناقصهعمومی((
ت دوم 

نوب

یاسر احمدی   شهردار بهشهر

  شهرداری بهشهردرنظردارد جهت  اجرای  )جداول سطح شهر(  با برآورد اولیه )۱0/۷80/000/000( ریال بصورت دستمزدی به مدت ۷ ماه از طریق مناقصه عمومی  به پیمانکاران دارای تایید صالحیت 
ابنیه وحد اقل گرید 5 و صالحیت انجام پروژه های عمرانی ) تهیه مصالح با کارفرما و حمل آن بر عهده پیمانکار می باشد (  با شرایط زیر در سامانه ستاد )www.setadiran.ir(  واگذارنماید.

    الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :
 تضمین ش��رکت درمناقصه به مبلغ پانصد و س��ی و نه میلیون ریال )5۳۹/000/000( به صورت ضمانت نامه بانکی دارای اعتبارس��ه )۳( ماهه از تاریخ  چاپ آگهی ویا فیش مبلغ واریزی به حس��اب 

سپرده  0۱080۱۳2۷200۷ نزد بانک ملی ایران .
 شرکت کنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )سامانه ستاد( شامل تضمین )پاکت الف( ،اسنادمناقصه ومدارک شرکت شامل) مدارک 
شناسایی مدیر عامل ) فتوکپی شناسنامه , کارت ملی , کارت پایان خدمت( دعوتنامه , پیش قرارداد تایید شده , اساسنامه ، آگهی  آخرین تغییرات روزنامه ،کد کاربری پایگاه ملی مناقصات،کداقتصادی،  

برگه صالحیت پیمانکاری,گواهی صالحیت ایمنی, تماماً به مهر وامضاء مدیر عامل  شرکت رسیده باشد در پاکت ) ب(
  برگه   پیشنهادقیمت و برگه آنالیز قیمت بر اساس بخشنامه ۹6/۱2۳25۷۹ سازمان مدیریت برنامه ریزی کل کشور را درپاکت )ج( ارائه وارسال گردد.

ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
 ج( محل گشایش پیشنهادها: مازندران – بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد

      *شرکت کنندگان می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام و جهت شرکت به سامانه ستاد)www.setadiran.ir(  مراجعه نمایند.
 به پیشنهادها وقیمت های مشروط،مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد.

 تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول ۱40۱/02/۱۷ و در نوبت دوم  ۱40۱/02/24 می باشد.
 شهرداری در ردیاقبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.

 تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ ۱40۱/02/۱۷ الی  ۱40۱/02/24 می باشد.
 مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت ۱۱ روز چهارشنبه  ۱40۱/02/04 در سامانه ستاد می باشد.

 تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه و قیمتهای پیشنهادی در سامانه ستاد روز چهارشنبه ۱40۱/02/04 ساعت ۱۳:00 می باشد. 

 

آگهيمزایدهخودرو

روابط عمومي اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعي استان همدان

  اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعي اس��تان همدان به اس��تناد مجوز کمیس��یون ماده2 ش��ماره۱۱6/56۱مورخ ۱400/۱۱/۱0 س��ازمان امور اقتصاد ودارایي اس��تان همدان در نظر دارد تعداد دو دس��تگاه خودرو به ش��رح 
ذیل  از طریق مزایده به فروش برساند:

توضیحاترنگمدل         نوع خودروتعداد

قابل شماره گذاریسفید یخچالی روغنی ۱۳۷0مینی بوس بنز ۱۳0۹

غیر قابل شماره گذاری و اسقاط )۱465کیلو(یشمی روغنی ۱۳۷6وانت مزدا 2۱600
شرایط شرکت در مزایده :

1- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :تضمین شرکت در مزایده خودرو مینی بوس بنز  به مبلغ۱40,000,000ریال و جهت وانت مزدا ۱600 مبلغ۳5,۱60,000 ریال به صورت واریز وجه نقدي به حساب تمرکز 
وجوه سپرده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به شماره حساب 4065044۱0۷۷۳0۳60 و یا به شماره شبای IR۷۷0۱00004065044۱0۷۷۳0۳60  نزد بانک مرکزی  واریزگردد.

2- زمان انتشار در سایت :متقاضیان می بایست از تاریخ۱40۱/02/24 تاتاریخ۱40۱/02/28 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت الکترونیک دولت )www.setadiran.ir(مراجعه کنند .
3- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : متقاضیان می بایست فیش واریزی به حساب اعالم شده بابت دریافت اسناد مزایده و فرم شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 

روزپنجشنبه  مورخ۱400/0۳/۱2ا در سامانه تدارکات ارائه نمایند ) اسناد بارگذاری شده مهر و امضا ء و اثر انگشت گردد.(
4-زمان و محل بازدید موضوع مزایده : از تاریخ ۱40۱/2/24 لغایت ۱40۱/0۳/۱2 ازس��اعت۹:00صبح لغایت۱2 ظهر جهت بازدید به ادرس همدان- جاده ش��ورین مقابل ش��رکت تانکر س��ازي زهره 
وند  – انبار اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعي مراجعه نمایند .) جهت بازدید از خودرو های مورد مزایده می بایس��ت با کارش��ناس اموال اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اس��تان همدان اقای غالمرضا 

مالمیر به شماره همراه 0۹۱8۹0۱۷۹60 هماهنگ نمایند (
5 – زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ ۱40۱/0۳/۱6 ساعت ۱0  صبح در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان ابتدای بلوار کاشانی خواهد بود 

6-برگزاری مزایده : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه (ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ،اعالم 
به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل خودرو مورد مزایده در بستر سامانه می باشد .

7-خودرو ها با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از خودرو ها الزامی می باشد  شایان ذکر است کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد.
8- متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره 4۱۹۳4-02۱ تماس حاصل نمایند 
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آگهيارزیابیکیفیمناقصهگران)بهصورتفشرده(
ت اول عموميیکمرحلهاي–  تجدیدمناقصه

نوب

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان

 شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد جهت تامین خدمات عمومی شرکت گاز استان زنجان را به شرح ذیل 
از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه) اعم از اسناد مناقصه، دعوت نامه ها، اصالحیه ها و...( 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 س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند و ملزم به پیگیری از سامانه می باشند. 
الف( شرح مختصر کار: 

- تامین خدمات عمومی شرکت گاز استان زنجان
       - مدت انجام کار 24 ماه مي باشد.
- قرارداد فاقد پیش پرداخت می باشد.

ب( شرایط متقاضي:
- ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق آخرین تغییرات و نمونه فرم پیوست  به مبلغ 6۹۳,۷8۹,000 .6 ریال ) بحروف 

شش میلیارد و ششصد و نود و سه میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار ریال( شامل یکي ازانواع ذیل:
- ضمانتنامه بانکي و یا ضمانت نامه هاي صادره از س��وي مؤسس��ات اعتباري غیربانکي که داراي مجوز فعالیت از 

سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران هستند.
-  واریز وجه نقد )واریز به حس��اب ش��ماره IR260۱00004۱0۱۱0۳۷۳02۳05۹8 بانک مرکزی بنام ش��رکت گاز 

زنجان(.
– ضمانت نامه صادره توس��ط مؤسس��ات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه از س��وي بیمه 

مرکزي ایران.
- اوراق مش��ارکت بي نام تضمین ش��ده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از س��ر رس��ید )موضوع قانون نحوه 

انتشار اوراق مشارکت(.
- وثیقه ملکي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسي رسمي آن.

- ضمانتنامه هاي صادره توس��ط صندوق هاي ضمانت دولتي که به موجب قانون تأس��یس ش��ده یا مي ش��وند و طبق 
اساسنامه فعالیت مي نمایند.

-دارا بودن گواهینامه صالحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی متناسب با موضوع مناقصه   
- تائیدیه صالحیت HSE از شرکت گاز استان زنجان 

- درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره مشترک یا سهامدار مشترک پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.

- داش��تن ت��وان مال��ی جه��ت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موضوع پیم��ان حداقل به مدت دوماه بدون دریافت 
مبلغ صورت وضعیت از کارفرما )ارائه پرینت صورت حس��اب بانکی ش��رکت طی یکس��ال گذش��ته بهمراه  مهر امضاء 

بانک مربوطه(
- برآورد ریالی: ۱۳۹,68۹,422,825 ریال ) به حروف: یکصد و سی و نه میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون 

و چهارصد و بیست و دو هزار و هشتصد و بیست و پنج ریال(
ج ( محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک :

از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت مي ش��ود با مراجعه به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
 WWW.setadiran.ir

) بخش مناقصه( نسبت به اعالم آمادگي، دریافت و تکمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندي زیر اقدام فرمایند.
- مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱40۱/02/25 لغایت ۱40۱/02/28

- مهلت عودت اسناد مناقصه: تا ساعت  8:۳0 صبح سه شنبه مورخ ۱40۱/0۳/۱۷
-زمان بازگشایی پاکات مناقصه: یکشنبه مورخ ۱40۱/0۳/22

- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ریال )به حروف: پانصد هزار ریال(
** ضمناً هزینه درج آگهی )هر دو نوبت( بعهده برنده مناقصه می باشد.

د (مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: ۳۳۱46225-024 واحد تنظیم پیمان شرکت 
گاز استان زنجان تماس حاصل فرمایند.

تذک�ر: پیمان��کاران می بایس��ت جه��ت عودت اس��ناد مناقصه )ش��امل پاکات الف، ب و ج(  ع��الوه بر بارگذاری 
کلی��ه اس��ناد و م��دارک ) پ��اکات ب و ج ( ب��ه ص��ورت مه��ر و امض��اء ش��ده الکترونیک��ی و ارس��ا ل از طری��ق 
س��امانه س��تاد، صرف��ًا پاک��ت »ال��ف« )تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه( را عالوه بر بارگذاری در س��امانه س��تاد  

 

بص��ورت فیزیک��ي نی��ز درمهل��ت مق��رر )حداکثر تا 8:۳0 م��ورخ ۱40۱/0۳/۱۷( به واحد حراس��ت تحویل دهند، 
درصورت عدم بارگذاري پکیج و س��ایر موارد خواس��ته ش��ده در س��امانه )حتي یک آیتم(، مناقصه گر از گردونه 

رقابت خارج مي شود. 
بدیهي است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقي را براي متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .

-بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی مورد تایید می باشد .
** توضیح: این آگهی در ش��بکه اطالع رس��انی نفت و انرژی ))ش��انا(( به آدرس , www. shana .ir س��امانه 
 تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس  WWW.setadiran.ir  و پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات
 به آدرس http: iets . mporg .ir درج گردیده است.                                                                                                                                    
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آگهیمناقصه)نوبتاول(
ت اول مناقصهعمومیدومرحلهای)همراهباارزیابیکیفی(
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 موضوع مناقصه :   - خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل  
 مشخصات مناقصه : 

مبلغ برآورد )ریال/ارز(شرح تقاضاشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

00۳2250DIESEL ENGINE۱۷,۱84,000,000شرکت ملی حفاری ایران

 

شناسه آگهی : 1312292     کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران 
www.nidc.ir   http://sapp.ir/nidc_pr

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :
 بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.)حداقل امتیاز 50(روش ارزیابی 

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

دریافت اسناد
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ۱0 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی  www.setadiran.ir محل دریافت
–گروه مناقصات تلفن تماس   06۱-۳4۱48۷۹5

تحویل اسناد به
شرکت

  ۱4 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              آخرین مهلت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی  www.setadiran.ir و اصل ضمانت نامه به آدرس اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – محل تحویل
ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق -۱0۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس ۳4۱4856۹ – ۳4۱48580-06۱

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(: 
           860.000.000              ریال تقاضای خرید شماره   00۳2250 مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی
اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 400۱۱۱4006۳۷66۳6  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

 )IR ۳50۱0000400۱۱۱4006۳۷66۳6 :شماره شبا(
-و سایر تضمین های معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  5065۹  ت / ۱2۳402 مورخ ۹4/0۹/22 مورد قبول و پذیرش می باشد.

روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

 تذکر : با توجه به بخشنامه شماره ۹8/۱۳8665 مورخ ۹8/04/0۳ معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات،مزایدات شرکت ملی حفاری 
ایران درپایگاه  www.setadiran.ir  الزامی می باشد. 

 @tejaaratdaily  @tejaaratdaily


