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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r قاب روز                     ريزش ساختمان 10 طبقه متروپل در آبادان - تسنیمآیين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سایت روزنامه ببينيد.   
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 فراخوان مناقصه عمومی مرحله اول 
تکمیل سالن چند منظوره مدیریت بحران 

 شهرداری تفرش در نظردارد مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره مدیریت بحران به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۷۱۰۰۰۰۰۰۲ برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری 
 مناقصه  از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران  وبازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به آدرس 
)www.setadiran.ir( 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 شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت :۱۵:۰۰

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت  : از مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰ لغایت مورخ  ۱۴۰۱/۰3/۰3 ساعت ۱9:۰۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9:۰۰ مورخ  ۱۴۰۱/۰3/۱۷

زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰3/۱8 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف:
آدرس: استان مرکزی- شهرستان تفرش –خیابان شهید بهشتی–شهرداری تفرش –کد پستی 39۵۱۶۷33۶8  تلفن: 3۶۲۲۲۰۱8 -۰8۶

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
تلفن:۰۲۱-۴۱93۴

دفتر ثبت نام: 889۶9۷3۷-8۵۱93۷۶8  

مجيد قنبری - شهردار تفرش

ت دوم 
 فراخوان مناقصه عمومی مرحله اولنوب

 محوطه سازی پرفسور حسابی 
 ش��هرداری تفرش در نظردارد مناقصه عمومی محوطه س��ازی مقبره پرفس��ور حس��ابی به ش��ماره ۲۰۰۱۰۰۵۷۱۰۰۰۰۰۰3 برگزار نماید.کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
به آدرس) www.setadiran.ir( 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 شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت :۱۵:۰۰

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت  : از مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰ لغایت مورخ  ۱۴۰۱/۰3/۰3  ساعت ۱9:۰۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9:۰۰ مورخ  ۱۴۰۱/۰3/۱۷

زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰3/۱8 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه  پاکت های الف:

آدرس: استان مرکزی- شهرستان تفرش –خیابان شهید بهشتی–شهرداری تفرش –کد پستی 39۵۱۶۷33۶8   تلفن: 3۶۲۲۲۰۱8 -۰8۶
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

تلفن:۰۲۱-۴۱93۴
دفتر ثبت نام: 889۶9۷3۷-8۵۱93۷۶8  

مجيد قنبری - شهردار تفرش

ت دوم 
نوب

 

آگهي تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای 

 

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای 
تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید . 

1-ن�ام و نش�انی مناقصه گ�زار: ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان زنج��ان ب��ه آدرس: زنج��ان- کمربندی ش��مالی، ابتدای زیباش��هر، کد پس��تی 
۴۵۱۴9۷8۷۵۷

2-عنوان و مشخصات کلي مناقصه:

موضوعشماره مناقصه
برآورد اولیه 

)ريال(
مبلغ پیش 

پرداخت
مدت 
پیمان

محل تامین اعتبار
رشته و

پايه مورد نیاز
تضمین شرکت در فرآيند 

ارجاع کار )ريال(

۴۰۱-۱۷
پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع 

پسکوهان شهرستان خدابنده 
شماره فراخوان

 ۱۰۰۲۰۰۱۲3۰۰۰۰۰3۰
۵ ماه۴۲.899.۶۵۱.۵۴۱٪۲۵

منابع عمرانی به صورت نقد 
و اسناد خزانه با سررسیدهای 
۱۴۰3/۱۰/۲۴ و ۱۴۰3/۰۶/۲۶

حداقل پایه ۵ در رشته 
۲.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰آب یا ابنیه

۴۰۱-۲۲
پروژه آبرسانی به روستاهای زرنی، قاضی 
بالغی، مورستانه، رزه بند، سرخه دیزج، 
انارستان و زرده شهرستان طارم شماره 

فراخوان ۱۰۰۲۰۰۱۲3۰۰۰۰۰۲9 
منابع عمرانی به صورت نقد و اسناد ۵ ماه9.۶۷۷.۵۶3.۱3۵٪۲۵

خزانه طبق شرح در اسناد مناقصه
حداقل پایه ۵ در 

۴8۴.۰۰۰.۰۰۰رشته آب 

دفتر  روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان

ت اول 
نوب

 

3-تاريخ وآدرس دريافت اس�ناد مناقصه: اس��ناد مناقصه از  س�اعت 12 ظهر  مورخه 1401/03/03  لغايت تا س�اعت 12 ظهر  
مورخ�ه 1401/03/11 در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود اس��ت و معامله از ثبت و 

دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه گران، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت ش��رکت در مناقصه حتمَا می بایس��ت در بازه ی زمانی فوق نس��بت به دریافت اس��ناد فقط از س��ایت س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت اقدام نمایند، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت.
4- نوع تضمین ش�رکت در فرآيند ارجاع کار: تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار می بایس��ت به یکی از صور درج ش��ده در آیین نامه تضمین 

برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
5-مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

 http://iets.mporg.ir. http://tender.nww.ir :6- سايتهای ثبت آگهی 
7-مهل�ت تحوي�ل پ�اکات مناقص�ه: پ��اکات مناقص��ه باید حداکثر تا س�اعت 12 ظهر  مورخه  1401/03/21 از طریق س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذکر: مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد، در یک پاکت دربسته تا یک ساعت قبل از بازگشایی 

پاکات به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
www.setadiran.ir ۸- مکان تحويل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس

9-زمان گشايش پاکات: پاکات مناقصه مذکور در ساعت 9 صبح  مورخه 1401/03/22 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان بازگشایی خواهد شد.

10 - ش��رکت در مناقصه و ارائه پیش��نهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دس��تگاه مناقصه گزار موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معامالت دولتی می باش��د. 
شرکت آبفا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری، داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 13- ب��ه پیش��نهادهای فاق��د امض��اء ، مش��روط، مخ��دوش و همچنی��ن پیش��نهاداتی ک��ه پس از مهلت مق��رر در فراخوان واصل گ��ردد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. 

14- هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده های مناقصات مي باشد. 

اصالحیه

 

بدینوس��یله به اطالع می رس��اند آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به ش��ماره ۲۰۰۱۰۰۵38۰۰۰۰۰9 ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان مرکزی مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰۲ 
چاپ شده شرح مختصری از کاال خريد انواع کابل خودنگه دار فشار ضعیف شش رشته)طرح بهارستان ( می باشد که اصالح میگردد.

  
روابط عمومي شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی

 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي

 

1-دس�تگاه مناقصه گزار : اداره کل نوس��ازي مدارس اس��تان کرمانش��اه  نش��اني : کرمانش��اه- خیابان عش��ایر – خیابان نهضت – اداره کل نوس��ازي مدارس اس��تان ش��ماره تلفن  
  ۰83-38۲۱۰۶3۶-9
2-موضوع مناقصه :

ف
مرتبه عنوان پروژهردي

فراخوان

شماره فراخوان درج 
شده در سامانه 

ستاد

مبلغ برآورد اولیه بر 
اساس فهرست بهای 

سال 1401)ريال(

مبلغ تضمین
شرکت 

درمناقصه)ريال(

مدت 
انجام 

کار
)ماه(

رشته و رتبه پیمانکاران داراي گواهي 
نامه صالحیت از سازمان مديريت 

وبرنامه ريزي

تکمیل مدرسه ۱۵ کالسه امام رضا )ع( ۱
شخص حقوقي:۲۰۰۱۰۰338۴۰۰۰۰99۱۴۱،۵۷۱،۲۵۰،333۷.۰۷9.۰۰۰.۰۰۰۱۲اولجوانرود ) همراه با ارزیابی کیفی (

حداقل رتبه ۵رشته ابنیه

تکمیل مدرسه 9 کالسه کوثر جوانرود     ۲
شخص حقوقي:۲۰۰۱۰۰338۴۰۰۰۰۱۰388،۲3۶،۷3۰،۴۵3۴،۴۱۲،۰۰۰،۰۰۰9اول) همراه با ارزیابی کیفی (

حداقل رتبه ۵رشته ابنیه

3
تکمیل مدرسه ۱۲ کالسه خیری روزبه 

اسالم آباد غرب ) همراه با ارزیابی 
کیفی (

شخص حقوقي:۲۰۰۱۰۰338۴۰۰۰۱۰۴88،۲۰3،۵۶۲،9۰۶۴،۴۱۱،۰۰۰،۰۰۰9اول
حداقل رتبه ۵رشته ابنیه

تکمیل مدرسه 3 کالسه هلشی ناحیه ۴
۲۰۰۱۰۰338۴۰۰۰۱۰۰۱۶،۲۲8،8۴۶،۲388۱۲،۰۰۰،۰۰۰3اول۲ کرمانشاه

شخص حقوقي:
حداقل رتبه ۵رشته ابنیه

شخص حقیقی :
حداقل رتبه ۱ رشته ابنیه

تکمیل مدرسه ۲ کالسه نامیوند سفلی ۵
۲۰۰۱۰۰338۴۰۰۰۱۰۱۷،8۰۱،9۷۶،۵3۴39۱،۰۰۰،۰۰۰۲اولماهیدشت

شخص حقوقي:
حداقل رتبه ۵رشته ابنیه

شخص حقیقی :
حداقل رتبه 3 رشته ابنیه

حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک ۶
شخص حقوقي:۲۰۰۱۰۰338۴۰۰۰۱۰۲8،۴۵۰،۵۴۱،۲۷۱۴۲3،۰۰۰،۰۰۰۱اولحلقه چاه استخر دولت آباد کرمانشاه

حداقل رتبه ۵رشته کاوش های زمینی

3 - تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره ۱۲3۴۰۲/ت۵۰۶۵9 ه�  و فقط به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
4-محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پیشنهادها:

گشايش پاکتها و پیشنهاد قیمتمهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد و تحويل فیزيکی پاکت الفمهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد

مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
ساعت 8:3۰ روز ۱۴۰۱/۰3/۲9تا ساعت ۱۲ روز ۱۴۰۱/۰3/۲8تا ساعت ۱9 روز ۱۴۰۱/۰3/۰9

توضیحات :1- مناقصه گران بایس��تي عالوه بر ارائه پیش��نهاد قیمت و بارگذاري اس��ناد و ضمانت نامه در س��امانه س��تاد )setadiran.ir(، پاکت الف )تضمین( را که در پاکت محافظ 
قرار داده مي شود ، بصورت فیزیکي تحویل دبیرخانه اداره نمایند. مدت اعتبار پیشنهاد حداقل 3 ماه پس از تاریخ جلسه گشایش پیشنهادهای مالی می باشد.

2-منبع اعتباري پروژه : ۱- کلیه ردیف ها ی جدول فوق : نقدی و اسناد خزانه  
3-مناقصه گران بایستي در سامانه Sajar.mporg.ir و  setadiran.ir ثبت نام کرده باشند

اداره کل نوسازي مدارس استان کرمانشاه  
 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 آسفالت روستای عقیل آباد  

دهیاری عقیل آباد  در نظر دارد مناقصه عمومی آس��فالت روس��تای عقیل آباد به اس��تناد 
مجوز شماره۴۵/۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ و به شماره ۲۰۰۱۰9۴۷۲۶۰۰۰۰۰۲ 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 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.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۱/۰3/۰3

مهلت دريافت اسنادمناقصه:  ۱۴۰۱/۰3/۱۰

آخرين مهلت ارائه ضمانتنامه: ۱۴۰۱/۰3/۲۱
زمان بازگشايی پاکت ها :۱۴۰۱/۰3/۲۲  

مبلغ فرایند ارجاع کار)ضمانت نامه ( 9۱۲/۶۱3/۵3۷ ریال می باشد.
ضمن��ا مناقص��ه دارای تفاه��م نامه تحویل قیر رایگان با بنیاد مس��کن انقالب اس��المی 

می باشد
ضمنا هزینه انتشارآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:دهیاری عقیل آباد

تلفن۰93۵۷۷۲۱۵۶۴)خانم مجرد( 

دهياری عقيل آباد

ت اول 
نوب

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10

عقیل آباد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 آسفالت روستای گوشه  

دهیاری گوش��ه  در نظر دارد مناقصه عمومی آس��فالت روس��تای گوش��ه به اس��تناد مجوز شماره۱ 
مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ و به شماره ۲۰۰۱۰9۴9۰3۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دول��ت برگ��زار نمای��د .کلی��ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس
www.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 سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۱/۰3/۰3

مهلت دريافت اسنادمناقصه:  ۱۴۰۱/۰3/۱۰

آخرين مهلت ارائه ضمانتنامه: ۱۴۰۱/۰3/۲۱
زمان بازگشايی پاکت ها :۱۴۰۱/۰3/۲۲ 

مبلغ فرایند ارجاع کار)ضمانت نامه ( ۲۷۴/۵9۴/۶۴9 ریال می باشد.
ضمنا مناقصه دارای تفاهم نامه تحویل قیر رایگان با بنیاد مسکن انقالب اسالمی می باشد

ضمنا هزینه انتشارآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 

و ارائه پاکت های الف:آدرس: دهیاری گوشه
تلفن۰9۱83۶88۴۶۵ )آقای مرادی( 

دهياری گوشه

ت اول 
نوب

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10

گوشه


