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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران
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Wedچهارشنبه  1 تير  1401    22 ذی القعده 1443  شماره 2457 22June.2022 8page

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

tejaratnewspaper@gmail.com :پست الکترونيك سازمان آگهي ها  tejarateditor@gmail.com :پست الکترونيك تحریریه www.tejaratonline.ir :تجارت آنالین

 @tejaaratdaily  @tejaaratdaily

صاحب امتياز: موسسه فرهنگی  افق رسانه  پویا 
 مدیرمسئول: دكتر اصغر نعمتي

 سردبير: احمدرضا مسعودی
 دبير سایت: حسين خدنگ

تحریریه:
 اقتصاد كالن: بنيامين نجفی                

انرژی: امير مهدی نعمتی
شهرستان: حسن چشمی                              

صنعت و تجارت: سعيد قليچی 

 سازمان آگهی ها:

مدیر بازرگانی: مريم كاظمی-  66435765

  شهرستان ها: حسن چشمی

فاكس: 66435745  و 66431022

صفحه آخر: آذين نعمتی
زیربنایی: مسلم پاك گهر

واحد فنی: مدیر فنی: امير شريف
صفحه آرا: فاطمه عبداله زاده  

شبکه های اجتماعی: مرجان قاسمی

فراخوان آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 )شماره  1401/4(   

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب غرب تهران
2- موضوع مناقصه : خرید۲400 متر  لوله هادی و لوله جدار شامل :  لوله ۲4 اینچ 
فوالدی اس��پیرال دو س��ر کونیک ضخامت 6 میلی متر )30 ش��اخه 1۲ متری ( –لوله 14 
اینچ فوالدی س��اده دو س��ر کونیک ضخامت 6 میلی متر )130 ش��اخه 1۲ متری ( – لوله 

14 اینچ فوالدی مشبک ماشینی دوسر کونیک 6 میلی متر )40 شاخه 1۲ متری ( 
3- مدت زمان تحویل کاال : 4 ماه تقویمی 

4- محل اعتبار : جاری
5- سطح بازرسی: سطح دو 

6- مبل�غ تضمی�ن فرایندارجاع کار : 1/378/000/000 )یک میلیارد و س��یصدو 
هفتاد و هشت میلیون ( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:

1(فیش واریزی به حساب شماره 1- 60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه اکباتان 
به نام ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی 3(ضمانتنامه صادره از 
موسسات اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی( در وجه شرکت آبفای غرب 
اس��تان تهران 4( ارائه گواهی صادره از امور مالی ش��رکت آبفا مبنی بر کس��ر از مطالبات 

قطعی شده . 
)به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر 

، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(

7- مهل�ت و مح�ل دریاف�ت اس�ناد : متقاضی��ان ش��رکت در مناقصه می توانند از 
تاریخ درج آگهی تا س��اعت14 روز  س��ه ش��نبه مورخ  1401/4/7  به س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد اقدام نمایند  .
8- مهلت و محل تحویل پیشنهاد : بارگذاری پیشنهادات حداکثر تا  ساعت 13روز 
دوش��نبه مورخ 1401/4/۲0  در س��امانه س��تاد امکان پذیر می باشد. متقاضیان شرکت در 
مناقصه می بایس��ت به صورت همزمان نس��بت به ارائه فیزیک پاکت الف به دبیرخانه 
مرکزی این شرکت به نشانی کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، میدان 
کمال الملک ، خیابان شهید راسخ مهر، کوچه یکم غربی اقدام و رسید دریافت نمایند.

9- زمان و محل گشایش پاکات پیشنهادی : پاکات پیشنهادی از طریق سامانه 
ستاد و در ساعت 1۲ روز سه شنبه  مورخ  1401/4/۲1  درمحل دفتر قراردادها و بازرگانی 
شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران و به نشانی پیش گفته بازگشایی می گردد. 
10- هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد .

11-به پیش��نهادات فاقد امضا ، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از مدت مقرر 
این آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
)http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir( نشانی های سایت اینترنتی 

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول :   سه شنبه    1401/3/31
نوبت دوم :  چهارشنبه   1401/4/1

 

 آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای
 همزمان با ارزیابي )یکپارچه(

 

 ش��رکت آب و فاضالب اس��تان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مش��روحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به 
شرکتهای تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 

1-نام و نش�انی مناقصه گزار: ش��رکت آب و فاضالب اس��تان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی ش��مالی- ابتدای زیباشهر، کد پستی 
4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي مناقصه:
شماره 
مبلغ پیش برآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

پرداخت
مدت 
رشته ومحل تامین اعتبارپیمان

پایه مورد نیاز
تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار)ریال(

401 -66

احداث مخزن 15000 مترمکعبي 
5 شرقي و خط انتقال تا ابتداي شهر 

زنجان به شماره فراخوان
۲001001۲30000045

۲0ماه544.134.۲95.016%15

منابع عمرانی به 
صورت نقد و اسناد 
خزانه اسالمی طبق 

شرح در اسناد

حداقل پایه 4 در 
16.890.000.000رشته آب 

دفتر  روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان

ت دوم 
نوب

 

نکت�ه 1 : ارائ�ه صورته�ای مال�ی منته�ی ب�ه 1399/12/29 ک�ه در س�امانه پردیس به ثبت رس�یده باش�د الزامی 
می باشد. 

3-تاریخ وآدرس دریافت اس�ناد مناقصه: اس��ناد مناقصه از س�اعت 12 صبح مورخه  1401/03/31  لغایت تا س�اعت9 
صبح  مورخه 1401/04/07 در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 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 شرکت در مناقصه حتمَا می بایست در بازه ی زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت.
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه 

تضمین برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
5-مدت اعتبار پیش�نهادها: مدت اعتبار پیش��نهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تس��لیم پیش��نهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر 

می باشد.
 http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir :6-سایت های ثبت آگهی 

7-مهلت تحویل پاکات مناقصه: پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخه 1401/04/21 از طریق سامانه 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 بایس��ت اصل تضمین ش��رکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در س��امانه س��تاد ، در یک پاکت دربس��ته تا یک س��اعت قبل 
از بازگشایی پاکات به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .

www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس
9-زمان گش�ایش پاکات: پاکات مناقصه مذکور در س�اعت 10 صبح  مورخه  1401/04/21 در س��الن کنفرانس ش��رکت آب 

و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
10 - شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی 

می باشد. 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- به پیش��نهادهای فاقد امضاء ، مش��روط، مخدوش و همچنین پیش��نهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
14- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

بانک صادرات ایران – مدیریت ش��عب اس��تان مرکزی در نظر دارد تعدادي از امالک مازاد خود را از طریق مزایده  به فروش برس��اند. متقاضیان مي توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ، دریافت اس��ناد مزایده ، مطالعه مدارک و بازدید از امالک مورد نظر خود ، همه روزه از تاریخ انتش��ار آگهي )غیر از ایام تعطیل( از س��اعت 08:00 صبح لغایت 13:00 به دایره س��اختمان مدیریت ش��عب اس��تان مرکزی به آدرس اراک میدان حافظیه س��اختمان 
مدیریت شعب و شماره تلفن هاي 086336773۲۲ و086336773۲1 ، مراجعه و یا تماس حاصل نمایند .آخرین مهلت فروش اسناد مزایده  تاپایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 1401/04/07 می باشد .ومتقاضیان محترم می توانند سواالت خود را درخصوص شرایط مزایده به صورت مکتوب حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 1401/04/05 به دایره تدارکات وساختمان تحویل نمایند و پاکت هاي حاوي پیشنهادات 
خرید خود را تا قبل از س��اعت 13 روز ش��نبه مورخه 1401/04/11  به دایره تدارکات وس��اختمان این مدیریت تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. جلس��ه بازگش��ایي پاکات پیش��نهادات خرید ش��رکت کنندگان در روز یکش��نبه  مورخه 1401/04/1۲رأس س��اعت 10 درس��اختمان مرکزی  واقع درس��اختمان مدیریت بانک طبقه اول دفتر مدیریت ش��عب اس��تان مرکزی با حضور مس��ئولین ذیربط مفتوح و قرائت خواهد ش��د. حضور شرکت کنندگان در مزایده 

در جلسه بازگشایي اختیاري و منوط به ارائه رسید تسلیم پاکات به بانک مي باشد.

توضیحات و شرایط:

میزان مبلغ سپرده تودیعي جهت شرکت در مزایده مربوط به هر ملک ، مي بایست بصورت چک بانکی بانک صادرات ایران و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 01015۲5316001 به نام دایره ساختمان بانک نزد شعبه قدس کد 4500 واریز شود. ضمنًا جهت خرید پاکات مزایده و دریافت اسناد و اوراق مزایده ، ارائه فیش واریزي به مبلغ ۲/000/000ریال به حساب یادشده الزامي است. 1-

مطالعه مدارک و سوابق امالک و بازدید از آنها ، قبل از شرکت در مزایده براي تمامي شرکت کنندگان در مزایده ضروري است. ۲-

بانک در رد و یا قبول یک یا تمامي پیشنهادها و ابطال مزایده مختار است.3-

کلیه امالک با وضع موجود وشرایط اعالمی به فروش مي رسند .4-

کلیه هزینه نقل وانتقال شامل)تسویه حساب شهرداری-اداره دارائی-تامین اجتماعی و شرکت شهرکها( به عهده خریدار می باشد.5-

هزینه کارشناسی رسمی دادگستری وهزینه آگهی وتبلیغات به عهده برنده مزایده می باشد.6-

سپرده تودیعی برنده نفر دوم تا زمان انعقاد قرارداد  با برنده اول مزایده نزد بانک باقی می ماند.7-

کلیه مکاتبات وابالغیه های بانک به صورت حضوری تحویل ویا به آدرس مندرج متقاضی دراسناد ارسال خواهد شدوهیچگونه عذری از سوی متقاضی مبنی بر عدم دریافت ابالغیه درزمان های مقرر مورد قبول نمی باشد.8-

شرایط پرداخت

ردیف 1-4 : الف: اولویت با شرایط 100% نقد می باشد.1-

ردیف1-4 : ب: بصورت حداقل 10%  نقد و 90%  اقساط در 60 قسط متوالی با کارمزد)سود( مصوب  بانکی بصورت عقد اجاره به شرط تملیک۲-

اولویت با پیشنهاد پرداخت نقدی است وسایرپیشنهادات غیراز شرایط فوق الذکرفقط قابل بررسی می باشد ومی بایست پیشنهادها به صورت مشخص وشفاف اعالم گردد.میزان پرداخت نقدی قابل قبول در پیشنهادهای نقدواقساط حداقل 10% می باشد3-

مشخصات امالک مطرح درمزایده بانک صادرات ایران-مدیریت شعب استان مرکزی

 عرصهکاربرينوع ملکمیزان و نوع مالکیتپالک ثبتيآدرس ملکنام واحد مسئولشناسهردیف
)مترمربع(

 اعیان
)مترمربع(

 قیمت پایه
)مبالغ به ریال(

سپرده تودیعي جهت 
شرکت در مزایده

 شرایط
توضیحات پرداخت

اراک-انتهای خیابان شهداء-مکان سابق شعبه کوی شهداء کد  دایره ساختمان115۲7
تخلیه دراختیاربانک۲-۲544601۲1.500.000.0006.075.000.0001تجاری/بانکمکان سابق بانکملکی-شش دانگ4033۲/3435

ساوه-میدان فلسطین جنب فرمانداری ویژه -مکان شعبه سابق دایره ساختمان۲15۲1
تخلیه دراختیاربانک۲-56611۲0157.000.000.0007.850.000.0001تجاری/بانکمکان سابق بانکملکی-شش دانگ83/663/669فلسطین کد 4011

اراک-میدان هفت تیر -ابتدای خیابان چمران -مکان شعبه سابق دایره ساختمان31456
تخلیه دراختیاربانک۲-150450300.000.000.00015.000.000.0001تجاری/بانکمکان سابق بانکملکی-شش دانگ178و 174/1هفت تیر کد 737

ساوه-میدان انقالب،خیابان شهید اسدی-مکان شعبه سابق انقالب دایره ساختمان41466
تخلیه دراختیاربانک۲-3۲۲7۲4۲50.000.000.0001۲.500.000.0001تجاری/بانکمکان سابق بانکملکی-شش دانگ1468/1کد 1816

در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي ، اولویت صرفًا با پیشنهاد "نقدي" است.تبصره 1 :

در صورتي که بین قیمت پیشنهادي » نقدي « و » نقد و اقساطي « اختالف بیش از 10 % باشد، پیشنهاد دهنده قیمت باالتر، برنده خواهد بود و اگر اختالف تا 10 % باشد برنده، پیشنهاد دهنده با شرایط نقدي است.  تبصره ۲ : 

در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي "نقد و اقساط" ، اولویت با درصد "حصه نقدي" بیشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود بانکي مصوب مي باشد.تبصره 3 : 

مزایده عمومی فروش  امالک بانک صادرات ایران-مدیریت شعب استان مرکزی، مزایده  شماره 1401/01

 )) آگهي مزایده عمومی نوبت اول جایگاه  CNG هادی((
 شهرداري میاندوآب در نظر دارد در اجراي بند 1 مصوبه شماره 43 مورخه 1401/03/01 شورای محترم اسالمی شهر، واگذاری بهره 
برداری از جایگاه  هادی را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران پس 
از مهر گرم پاکت ب و ج اسناد و مدارک را در سامانه بارگذاری نمایند و از ارایه مدارک بصورت دستی خودداری نمایند. تاریخ انتشار 
مزایده در سامانه 1400/04/01 می باشد. کلیه واجدین شرایط می توانند از تاریخ 1401/04/01 روز چهارشنبه تا آخر وقت اداری 
مورخه 1401/04/۲1 روز سه شنبه جهت اطالع از شرایط مزایده به واحد امور قرارداد شهرداری میاندوآب مراجعه یا با شماره تلفن 
04445۲33318 تماس و نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و برگ پیشنهاد قیمت خود را در سامانه دولت ثبت نمایند. بدیهی است 

در صورت نیاز واحد امور پیمان و قرارداد در اوقات اداری پاسخگویی سواالت متقاضیان محترم می باشد.
شرایط پیمان : 

1- کلیه هزینه هاي جایگاه اعم از آب و برق و گاز مصرفي و تلفن و اپراتور بعهده پیمانکار مي باشد.
2- بهره بردار موظف است کلیه قوانین کار را در رابطه با پرسنل شاغل دقیقاً رعایت نماید.

3- به��ره ب��ردار موظ��ف اس��ت گاز را ب��ه نرخ مصوب و براس��اس قوانین و مقررات ش��رکت پخش و پاالی��ش فرآورده هاي نفتي 
عرضه نماید.

4- بهره بردار موظف به بیمه نمودن خودروهاي در حال سوخت گیري در نوبت و همچنین کلیه تجهیزات جایگاه مي باشد.
5-قیمت پایه ماهیانه به مبلغ -/300/000/000 ریال و س��الیانه به مبلغ -/3/600/000/000 ریال طبق کارشناس��ی کارش��ناس 

رسمی دادگستری مي باشد، الزم بذکر است که قرارداد یکساله می باشد.
6- شهرداري در رد قبول پیشنهادات مختار است و بهره بردار حق هیچگونه ادعاي اعتراض را ندارد. 

7- شرکت کنندگان موظف به رعایت منع مداخله کارمندان دولت در معامالت طبق مصوب دولت مي باشند. 
8- مزایده حضوري بوده و با حضور کمیسیون مالي راس ساعت 10/30 روز چهارشنبه مورخه 1401/04/۲۲ انجام خواهد شد.  
9- هر یک از متقاضیان شرکت در مزایده باید 5 % مبلغ پایه ) -/180/000/000 ریال( را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به  

حساب  شماره   1۲۲043۲030۲0301   شهرداري نزد بانک  انصار واریز و یا ضمانت نامه بانکي معتبر ارائه نمایند.
10- س��پرده نفر اول تا س��وم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول در حس��اب ش��هرداري محفوظ در صورت انصراف نفر اول س��پرده وي 
ضبط و به نفر دوم واگذار خواهد ش��د و در صورت انصراف نفر دوم باهمان ش��رایط به نفر س��وم واگذار مي ش��ود در غیر اینصورت 

مزایده تجدید خواهد شد. 

11- پیمانکاران شرکت کننده در مزایده توجه نمایند که قیمت پیشنهادی خود را پس از مهر و امضاء در سه پاکت ) الف و ب و 
ج( قرار دهند: پاکت الف ش��امل مبلغ واریز به عنوان س��پرده یا ضمانت نامه ش��رکت در مزایده و پاکت ب ش��امل فیش خرید اس��ناد 
و م��دارک مبن��ی ب��ر دارا ب��ودن صالحی��ت رتبه بندی و صالحیت انجام از ش��رکت ملی پخ��ش و پاالیش فرآورده های نفتی ایران 
می باش��د و پاکت ج فقط قیمت پیش��نهادی می باش��د که می بایس��تی حداکثر تا آخر وقت اداری روز س��ه شنبه 1401/04/۲1 پس 

از مهر گرم در سامانه دولت ثبت گردد.
12- کلیه کسورات قانوني به عهده پیمانکار بوده و برابر مقررات کسر خواهد شد.

13- قیمت خرید اس��ناد از س��امانه 1/000/000 ریال می باش��د که به حس��اب شماره حس��اب 1۲۲043۲030۲030۲ شهرداري 
نزد بانک انصار واریز می گردد.

14- هزینه چاپ آگهي و کارشناسی بر عهده برنده مزایده مي باشد.
15- به پیش��نهادات مبهم و مش��روط و بدون س��پرده و پیش��نهاداتی که بعداز انقضای مدت مقرر در آگهی برس��د ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
شرایط اختصاصي : 

1- کلیه شرکت کنندگان مي بایست داراي مجوز بهره برداري از شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتي ایران باشند. 
2- تامین نیروي انس��اني جهت س��وخت گیري خودروها به عهده بهره بردار خواهد بود که بایس��تي داراي گواهینامه اپراتوري 

باشند.
3- رعایت کلیه قوانین مربوط به بهره برداري ازسوي شرکت پخش اعالم مي شود الزامي بوده که در صورت مشاهده هرگونه 

تخلف قرارداد فسخ خواهد شد. 
4- به��ره ب��ردار موظ��ف ب��ه ارائ��ه ضمانت نامه حس��ن انجام کار به مبل��غ -/۲/000/000/000 ریال و ضمان��ت نامه برابر قیمت 

تجهیزات حاضر در جایگاه می باشد.
5- قرارداد بهره برداري في ما بین مطابق با مقررات شرکت پخش و فرآورده هاي نفتي خواهد بود.

6- کلیه تعمیرات الزم و اساسي با هماهنگي کارفرما با شرکت داراي تائید به تعمیرات و نگهداري به عهده بهره بردار مي باشد. 
7- بهره بردار باید پس از برنده شدن نسبت به تنظیم قرارداد تعمیرات و نگهداري با یکي از شرکت هاي مجاز اقدام نماید.

8- کلیه حق و حقوق پیمانکار برمبناي قوانین انعقاد قرارداد منعقد مي گردد و هرگونه افزایش قیمت واحد در تعرفه و س��ود به 
شهرداري تعلق و به حساب شهرداري وصول خواهد شد.

9-سایر شرایط شرکت در مزایده در اسناد قید شده است.                                                                                                                                  

قدیمی -  شهردار مياندوآب 
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