
    
    

ت
سای

در 
وز 

ر ر
ا ه

ه ر
نام

وز
ك ر

وني
تر

لک
ه ا

سخ
ن

د.
ني

ه ک
هد

شا
    م

 w
w

w
.te

ja
ra

to
nl

in
e.

ir
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای   
ش��رکت آب و فاضالب غرب اس��تان تهران در نظرداردنس��بت به  اجاره ۵۸ دس��تگاه دیزل ژنراتور به ش��رح جدول ذیل و جزئیات مندرج در اس��ناد مناقصه بمنظور نصب در تاسیس��ات این آبفا  و از طریق مناقصه 

عمومی و تامین کننده واجد شرایط اقدام نماید:
شماره مناقصه

مبلغ تضمین فرایند محل اجرا
ارجاع کار)ریال(

مدت زمان انجام 
تاریخ بازگشایی پاکات عملیات)ماه(

شماره سامانه ستاد
۱۴۰۱/۱۷

ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۳۱۴۰۱/۴/۱۴ماه۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تعداد ۱۹ دستگاه دیزل درامورآبفای مالرد
۲۰۰۱۰۰۵۳۰۱۰۰۰۰۱۴

۱۴۰۱/۱۸
ساعت ۳۰/۱۲ روز سه شنبه مورخ ۳۱۴۰۱/۴/۱۴ماه۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تعداد ۱۹ دستگاه دیزل درامورآبفای شهر قدس

۲۰۰۱۰۰۵۳۰۱۰۰۰۰۱۵
۱۴۰۱/۱۹

ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۳۱۴۰۱/۴/۱۴ ماه۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰تعداد ۲۰ دستگاه دیزل درامورآبفای شهریار
۲۰۰۱۰۰۵۳۰۱۰۰۰۰۱۶

 شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

1- محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری 
2- الزامات مورد نظر کارفرما: مطابق مندرجات اسناد بارگزاری شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

3- نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کارمی تواند  به یکی از انواع ذیل می باشد : 
فیش واریزی به حساب شماره ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای غرب استان 
تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی کشور )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران( در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران  ۳(ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی )دارای 
مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران  ۴( ارائه گواهی صادره از 

امورمالی آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی 
   ضمناً به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و 

نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4- مهلت و محل دریافت اسناد :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت ۱۱ روز  شنبه  مورخ 

۱۴۰۱/۴/۴ با مراجعه به در گاه سامانه تدرکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
5- مهلت و محل تحویل پاکات پیشنهادی :مناقصه گران میبایست حداکثر تا ساعت ۱۱ روز  سه شنبه  
مورخ  ۱۴۰۱/۴/۱۴ نسبت به بارگذاری کلیه پاکات )الف،ب،ج( در سامانه ستاد اقدام نمایند. فیزیک  تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع کار نیز همچنین، میبایس��ت در پاکت الک و مهر ش��ده دارای مش��خصات کامل مناقصه و ش��رکت 
مناقصه گر، حداکثر تا زمان بارگذاری اس��ناد در س��امانه، به دبیرخانه مرکزی این ش��رکت به نش��انی  نش��انی کیلومتر 
۷ جاده مخصوص کرج – تهرانس��ر مرکزی - بلوار اصلی –  انتهای خیابان ش��هید علیرضا راس��خ مهر) یکم غربی( 

ساختمان شماره ۳  تحویل گردد.
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 مناقصه مندرج است .
)http://tender.nww.co.ir( نشانی های سایت اینترنتی     

        )http://iets.mporg.ir,http://wtown.tpww.ir(, 1401/3/28 نوبت اول : شنبه
نوبت دوم : یکشنبه  1401/3/29

 آگهي تجدید مناقصه شماره ۲۰۰1۰۰1۰۰۴۰۰۰۰99 
در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت

 

ت دوم
نوب

بر اساس ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار میگردد:    

دستگاه مناقصه گزار : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهاي حمل و نقل کشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– خیابان وحید دستگردي – خیابان 
فرید افشار - نبش بلوار آرش

شرح پروژه: عملیات اجرایي روشنایي میادین کیمه و باصدي در کمربندي رامهرمز با مدت اجراي کار ۳ ماه در استان خوزستان

  سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاري فرآیند مناقصه: صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس
 http://www.setadiran.ir و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴ میسر خواهد بود. ضمنًا مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه به انجام 

رسانند. تلفن پشتیباني سامانه :  ۱۴۵۶
محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه )صرفا پاکت الف( اداره کل امور پیمان ها و رسیدگي فني– شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور و 
مهلت ارسال پاکت هاي پیشنهاد )پاکت الف،ب و ج( در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و تاریخ جلسه مناقصه ساعت ۱۲/۳۰ 

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ می باشد. 
 مدت اعتبار پیشنهادات ۳ ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یکبار قابل تمدید مي باشد. 

برآورد : براساس فهرست بهاي مصوب شرکت توزیع نیروي برق سال ۱۴۰۰ به مبلغ  ۱۱.۳۳۵.۷۳۸.۸۱۶  ریال میباشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۶۰۰ میلیون ریال تعیین میگردد. 

مهندسین مشاور : زیگورات پاشا ) تلفن : ۰۶۱۳۳۷۹۲۸۲۶( 
شناسه آگهی : 1335323ضمنا آگهي مناقصه از طریق پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسي است. 

م الف : 1101

شهردار همدان خبر داد: ۱۱دستگاه اتوبوس با اعتباری بالغ 
بر ۹۲ میلیارد ریال و ۸۹ دس��تگاه تاکس��ی درون ش��هری با 
اعتباری بالغ بر یکصد و ۶۶ میلیارد ریال نوس��ازی و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
س��ید مس��عود حس��ینی در آئین رونمایی و بهره برداری از 
اتوبوس و تاکس��ی های بازس��ازی ش��ده، بیان کرد: به دلیل 
موقعی��ت خاص معماری اس��تان، ترافیک جزئی از واقعیت 
اس��تان همدان ش��ده که برای کنترل آن نیازمند سیاس��ت 

گذاری های مناسب در این زمینه هستیم.

کاه���ش مش���کالت ترافیک���ی نیازمن���د  � 
مطالعات جدی است

 وی افزود: اعمال سیاست ترافیکی در همدان متفاوت از بقیه 
شهرهای کشور است که برای کم شدن مشکالت ترافیکی 

نیازمند مطالعات جدی در استان هستیم.
شهردار همدان مهمترین دغدغه در مدیریت شهری جدید 

و دوره شش��م ش��ورای ش��هر را توجه به حوزه مطالعات و 
حمل و نقل ش��هری عنوان ک��رد و افزود: اجرای پروژه های 
عمرانی همراه با مطالعه و کار کارشناسی شده، اصلی ترین 

حیطه کار بوده و مورد تاکید است.
 وی بی��ان ک��رد: طرح اح��داث زیر گذر برای چهار راه بابک 
به حوزه مطالعاتی ارجاع داده ش��د و طبق کارشناس��ی های 
انجام شده و مطالعات دقیق مشخص شد که  این چهار راه  

نیازی به احداث زیر گذر ندارد.
حسینی با تاکید بر اینکه در خصوص این چهارراه اصالحات 
هندسی و مشاوره کافی است، تصریح کرد: میدان امام حسن 

)ع( و میدان امام حسین)ع( نیز اینگونه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت شهری نباید مباحث 
کارشناس��ی را به س��مت مباحث غیر کارشناس��ی س��وق 

دهیم.
ش��هردار هم��دان به یکی دیگ��ر از  دالیل وجود ترافیک در 
استان همدان اشاره کرد و گفت: مرکز شهر به دالیل جذابیت 

و مراکز تجاری و مراکز خرید باعث ایجاد گره ترافیکی در 
همدان شده که ما باید در بحث سرمایه گذاری در بازار میوه 
و تره ب��ار جدی��د یا مراکز خرید به دنبال احداث این مراکز در 

مناطق کم برخوردار و دور از مرکز شهر باشیم.
وی به بهره گیری از خودرو برقی در جهت کاهش آالیندگی 
هوا اش��اره کرد و ادامه داد: یک دس��تگاه اتوبوس برقی به 

ص��ورت آزمایش��ی ب��ه مدت یک هفت��ه در همدان گردش 
می کن��د ت��ا  نتایج مناس��ب بودن یا نبودن آن برای ش��هر، 

مشخص شود.
استفاده از ناوگان عمومی باید مورد توجه قرار بگیرد حسینی 
در ادامه به نوسازی ۸۹ دستگاه تاکسی شهری با هزینه ای 
بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: 

استفاده از ناوگان عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.

  ۲۷ � درصد از تاکسی های همدان نیازمند 
نوسازی هستند

 در ادامه این مراسم رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار  
و مس��افر    همدان نیز بیان کرد:  با توجه به انعقاد تفاهم نامه 
بین شهرداری همدان و صندوق کارآفرینی امید در سال ۹۹ 
بازس��ازی اتوبوس های فرس��وده در دستور کار قرار گرفت و 
همدان به عنوان پایلوت بازسازی اتوبوس ها در نظر گرفته 
ش��د. محمدرضا بیاناتی با اعالم اینکه بیش از ۱۶  هزار نفر 

جزء خانواده حمل و نقل شهر همدان هستند، گفت: با همت 
مدیریت ش��هری در ابتدای کار هش��ت دس��تگاه بازسازی و 
در مرحله دوم نیز برای بازس��ازی هر دس��تگاه یک میلیارد 

تومان هزینه شده است .
این مقام مسئول از بازسازی هشت دستگاه اتوبوس که مرداد 
ماه وارد مجموعه ناوگان حمل و نقل شهر می شود خبر داد و 

افزود: در مجموع ۲۶ دستگاه اتوبوس بازسازی شد.
وی خبر داد: سه هزار و ۴۳۷ دستگاه تاکسی در شهر همدان 
فعالیت می کند که حدود ۲۰۰ دستگاه تاکسی در استان در حد 
اسقاطی هستند. وی در  ادامه افزود: ۶۷ درصد از تاکسی ها 
باالی ۱۰ سال طول عمر دارند که با این احتساب ۲۷ درصد 

تاکسی فرسوده در همدان داریم که باید نوسازی شود.
بیانات��ی در خاتم��ه با بیان اینکه ۲۵۸ هزار و ۷۲۰ نفر روزانه 
توس��ط تاکس��ی ها در ش��هر جابه جا می ش��وند، اضافه کرد: 
جابه جایی مس��افر توس��ط تاکسی ها در شهر همدان تا امروز 

۶۰ میلیون نفر سفر است.

بهره برداری از ۱۱ دستگاه اتوبوس و ۸۹ دستگاه تاکسی بازسازی شده در استان همدان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 خرید نیوجرسی روستای گاوخانه

دهیاری گاوخانه در نظر دارد  تجدید مناقصه عمومی خرید نیوجرسی  روستای گاوخانه  به شماره ۲۰۰۱۰۹۴۷۵۳۰۰۰۰۱۰ 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 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 شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۰۰صبح 

اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�زار جه�ت دریاف�ت اطالع�ات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقص�ه و ارائه پاک�ت های ال�ف: آدرس:دهیاری 
گاوخانه)۰۹۱۸۸۶۱۰۹۳۲(.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:۸۸۹۶۹۷۳۷و۸۵۱۹۳۷۶۸ 

 

   گاوخانه

 دهیاری گاوخانه

ت دوم  
نوب

فراخوان مناقصه عمومی
 زیر سازی و آسفالت روستای حرآباد 

دهیاری حرآباد در نظر دارد مناقصه عمومی زیر س��ازی و آس��فالت روس��تای حرآباد به ش��ماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۴۸۷۴۰۰۰۰۰۱ را از طریق س��امانه 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 الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد ش��د 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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:  ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ 

زمان بازگشایی پاکت ها : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
مبلغ مناقصه: ۳/۸۳۱/۶۱۶/۶۹۸ ریال 
مبلغ ارجاع کار: ۱۹۱/۵۸۰/۸۳۵ ریال 

پروژه دارای سهمیه قیر رایگان از بنیاد مسکن اسنقالب اسالمی به شماره تفاهم نامه ۳۸۵/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:دهیاری حرآباد )۰۹۱۸۹۶۳۵۵۴۶(.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:۸۸۹۶۹۷۳۷و۸۵۱۹۳۷۶۸
 

 

 حرآباد

دهیاری حرآباد

ت دوم
نوب

 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۹

 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۹

اصالحیه
 در نوبت اول چاپ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران مندرج در مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ مبلغ تضمین در فرایند 
ارجاع کار مربوط به بند سوم جدول آگهی به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۱۹ و شماره سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۰۵۳۰۱۰۰۰۰۱۶ ، در خصوص اجاره تعداد ۲۰ دستگاه دیزل در 

امور آبفای شهریار ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.

 شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد


