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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران
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آگهی مناقصه عمومی خرید 
شماره 132 و 133 سال 1401

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی:

شماره مندرج در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت

شماره 
تعداد یا نام و مشخصات کاالردیففراخوان

تضمین شرکت در فرایند واحدمقدار
محل اعتبارارجاع کار )ریال(

متر۳۰۰۰کابل ۲۴۰ فشار ضعیف )مسی( ۲۴۰*۱۱
۲۰۰۱۰۰۱۴۰۳۰۰۰۱۱۱

عمرانی۱/۳۶۲/۵۰۰/۰۰۰متر۳۰۰کابل ۲۰ کیلو وات سایز ۹۵ مسی )Ip*۹۵*۱(۱۳۲۲مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹

۲۰۰۱۰۰۱۴۰۳۰۰۰۱۱۲
عمرانی۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰متر۳۶۰۰لوله PE*۱۰۰/PE۲۰۰ و ۱۳۳۱PN*۱۰مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

ت دوم
نوب

و از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت خریداری نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. بدیهی اس��ت ش��رکت در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادات مختار خواهد بود. 

هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱
شناسه آکهی : ١۳۳۹۳6۸

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  
شماره 3ت /45 ت /1401 

١- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران 
2- موضوع مناقصه : عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب با لوله فوالدی تهیه شده توسط کارفرما در مناطق تحت پوشش از محل اعتبارات جاری:

شماره مناقصه
مبلغ برآورد )ریال( براساس 

فهرست بهای پایه سال ١۴۰١
 مبلغ تضمین شرکت 

در  فرایند ارجاع کار)ریال(
زمان گشایش پاکاتمدت زمان عملیات )ماه(تعداد حلقه

۲۷/۶۱۰/۶۹۰/۱۶۲۹۵۹/۰۰۰/۰۰۰۳۶ ۳ت/۴۵ت /۱۴۰۱ 
 ساعت۳۰: ۱۲ روز سه شنبه 

مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ 
١- انواع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 

۱(فیش واریزی به حس��اب ش��ماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک س��ینا ش��عبه اکباتان به نام ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران  ۲(ضمانتنامه بانکی ۳(ضمانتنامه صادره از موسس��ات اعتباری غیربانکی 
)دارای مجوز از بانک مرکزی( در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران ۴( ارائه گواهی صادره از امور مالی شرکت آبفای مبنی بر کسر 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(
2- رتبه و گواهینامه های مورد نیاز : رتبه ۵ رشته کاوشهای زمینی ، گواهینامه صالحیت حفاری از وزارت نیرو و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی

۳- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیک  دولت  )www.setadiran.ir (،  یک سری از اسناد مناقصه 
را حداکثر تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه  مورخ  ۱۴۰۱/۴/۸  دریافت نمایند  . 

 ۴- تاری�خ و مح�ل تحوی�ل پیش�نهادات : ش��رکت کنن��دگان م��ی بایس��ت پیش��نهادات خ��ود را حداکث��ر ت��ا س��اعت  ۱۳ روز  دوش��نبه  م��ورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰  در س��امانه ت��دارکات  الکترونیک دولت 
)www.setadiran.ir ( بارگذاری نمایند. )پاکات الف )تضامین( همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در تهرانس��ر انتهای خیابان راس��خ مهر کوچه یکم غربی س��اختمان ۴، آب و 

فاضالب غرب استان تهران گردد( 
5-  تاریخ و محل بازگش�ایی پاکات پیش�نهادی: جلس��ه کمیس��یون مناقصه س��اعت ۱۲:۳۰  روز س��ه ش��نبه  مورخ   ۱۴۰۱/۴/۲۱   در محل دفتر امور قراردادها و بازرگانی ش��رکت آب و فاضالب غرب 
اس��تان تهران به نش��انی تهرانس��ر انتهای خیابان راس��خ مهر کوچه یکم غربی آب و فاضالب غرب اس��تان تهران برگزار می گردد. 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 .
6- ضمنًا هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد . سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

 )http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir(  نشانی های سایت اینترنتی

 شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  اول

شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول: پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
نوبت دوم :شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

 آگهی دعوت مجتمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری 
ساختمانی سفت کاران شهرستان مالرد 

 اولین مجمع عمومی انجمن صنفی در ش��رف تاس��یس مذکور، روز پنج ش��نبه  مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ 
ساعت ۱۱ صبح در محل مالرد به آدرس مالرد ،بلوار رسول اکرم باالتر از پمپ گاز جنب فالفلی 
مامان جون داخل گاراژ  برگزار می گردد. از کلیه کارگران عضو و شاغل در صنف مربوطه دعوت 

می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسین می باشند تقاضای کتبی خود را تا 

۲۴ ساعت قبل از برگزاری مجمع تحویل هیئت موسس نموده و رسید دریافت نمایند.
دستور جلسه:

۱-تصویب اسناسنامه 
۲-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره و بازرسان 

هیئت موسس: ۱- محمود ایرانی   ۲- محمد شفیعی  ۳- علی شفیعی 

انجمن صنفی کارگری ساختمانی سفت کاران شهرستان مالرد

 

آگهی مزایده 

علی عباسی-شهردار آستانه

ش��هرداری آس��تانه در نظر دارد بر اس��اس بند ۳ و ۴ مصوبه ش��ماره ۸۸  مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ش��ورای اس��المی شهر آستانه نسبت به 
برگ��زاری مزای��ده اج��اره س��اختمان تج��اری خیابان مفتح، اجاره نانوایی ،اجاره مکان بازار روز )جمعه بازار( ،واقع در اس��تان مرکزی 
ش��هر آس��تانه اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی واجد ش��رایط دعوت به همکاری می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مزایده به ش��ماره 
۵۰۰۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۳  و ش��رکت در مزایده به س��امانه س��تاد به آدرس www.setadiran.ir از مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ لغایت 

۱۴۰۱/۰۴/۱۳ مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس ۳۸۴۳۲۴۸۰ -۰۸۶ تماس حاصل فرمایید.

مبلغ پایه کارشناسی آدرسموضوع مزایده
مزایده )ماهیانه ریال(

سپرده شرکت در 
شماره مزایده مورد اجارهمزایده)ریال(

۷/۵۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۵۱۰۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۷خیابان جهاداجاره نانوایی
۳۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۵۱۰۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۸روبروی حرماجاره واحد تجاری خیابان مفتح
۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰۵۱۰۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۹پارک حرماجاره مکان بازار روز)جمعه بازار(

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد به پیشنهادات  مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهدشد.
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول : روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲

مهلت دریافت اسنادمزایده  : تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
زمان بازگشایی: روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح 

ت دوم
نوب

 

 آگهی مناقصه خرید تجهیزات کارخانه شن
 و ماسه شهرداری آستانه – مرحله سوم

علی عباسی-شهردار آستانه

ش��هرداری آس��تانه در نظر دارد به اس��تناد مصوبه ۴۰۰/۵۸/۲۶  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ش��ورای اس��المی ش��هر آستانه نسبت به 
خرید ماسه ساز دو طرفه ۱۸۰ تنی ،فیدر رودخانه ای و خشک کن و... با مشخصات فنی در اسناد با اعتبار ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال )نه میلیارد ریال(از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به 
 همکاری می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۵  و شرکت در مناقصه به سامانه ستاد ایران
 www.setadiran.ir مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس ۳۸۴۳۲۴۸۰ -۰۸۶ تماس حاصل فرمایید.

ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهادات مختار می باش��د به پیش��نهادات مبهم ومخدوش و فاقد س��پرده ترتیب اثر داده 
نخواهدشد.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)نهصد میلیون ریال (
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول : روزپنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
مهلت دریافت اسناد : از روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ لغایت روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹تا ساعت ۱۷:۰۰

زمان بازگشایی: روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل شهرداری آستانه 

ت اول
نوب

 

آگهی شرکت در مناقصه عمومی  
)یک مرحله ای(

منوچهر حسنی گرپی- شهردار ازنا

 ش�هرداری ازنا در نظر دارد جهت خرید قیر از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای س��ازمان مدیریت برنامه و بودجه اس��تان لرس��تان به صورت اس��ناد خزانه از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید. 

مبلغ )ریال(کد پروژهشماره طرحمشخصات پروژهردیف

۱۲۳۹۸۱۲۶۱۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ل۱۵۰۲۰۰۲خرید قیر)۷۰*۶۰(۱
متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ نسبت به خرید اسناد و شرکت در مناقصه  اقدام  نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه :
١-ش��رکت کنندگان در مناقصه، اس��ناد مناقصه و پیش��نهادهای خود را باید در پاکات جداگانه ش��امل تضمین ش��رکت در مناقصه را در پاکت )الف( و گواهی تأیید صالحیت معتبر و اساس��نامه و رزومه کاری 
مرتبط با موضوع مناقصه و گواهی ثبت س��امانه س��اجار و گواهی HSE را در پاکت )ب( و پیش��نهاد قیمت را در پاکت)ج( قرار دهند و هر س��ه  مورد را در وقت قانونی ثبت س��امانه تدارکات الکترونیک دولت 

نمایند. درج شماره تلفن در اسناد الزامي مي باشد .
2- محل اعتبار این پروژه ها از محل منابع عمومی بصورت پرداخت اوراق اسناد خزانه می باشد.

۳- تضمین حسن انجام کار به میزان ۱۰٪ از مبلغ کل قرارداد می باشد .
۴- متقاضیان می بایست مبالغ تضمین شرکت در مناقصه را جداگانه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی بنام شهرداری ازنا یک روز قبل از پایان مهلت قانونی تحویل امور قراردادها نمایند .

5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و دارای شرایط و ناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده و سپرده های مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپرده های شرکت در مناقصه و...ترتیب اثر داده نخواهد.
6- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است .

۷- کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد .
۸- برنده مناقصه می بایست ۱۰٪ از مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات قبل ازانعقاد قرارداد به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی بنام شهرداری ازنا ارائه نمایند.

۹- برنده مناقصه می بایست ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت انجام سایر مراحل و تنظیم قرارداد مراجعه نماید. در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر   
دوم قرارداد منعقد می گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد. همین شرایط برای نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.

١۰- یک نمونه از قیر دریافتی در اختیار آزمایش��گاه معتبر جهت انجام کلیه آزمایش��ات قرار خواهد گرفت و در صورتی که با توجه به نتیجه آزمایش��ات فاقد کیفیت مطلوب باش��د. ش��رکت موظف اس��ت به 
همان میزان قیر دارای کیفیت )بدون هزینه حمل (به ش��هرداری ازنا تحویل نماید.الزم به ذکر اس��ت قیر تحویلی فاقد کیفیت نیز به ش��رکت عودت نخواهد ش��د، جهت تضمین مورد مذکور ضمانت نامه ای 

به میزان خرید قیر جهت شهرداری صادر گردیده و پس از حصول نتایج مثبته آزمایشات قیر، ضمانتنامه آزاد می گردد.
١١- مبلغ خرید اسناد می بایست به شماره حساب۰۱۰۶۷۸۸۵۰۱۰۰۶ شهرداری نزد بانک ملی  واریز گردد و اسناد از طریق سامانه تدارکات خریداري گردد .

١2- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقًا به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد . 
١۳- مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

١۴- مهلت دریافت اسناد:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
١5- زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 

 

آگهي تجدید مناقصه عمومي 

 

دانش��گاه بوعلی س��ینا همدان در نظر دارد واگذاري انجام امور مربوط به انتظامات و حفاظت فیزیکی برخی از واحدهای دانش��گاه را از طریق مناقصه 
عمومی در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد ( به ش��رکت های واجد ش��رایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت ش��رکت در مناقصه 

به شرح زیر اقدام نمایند:
نکته مهم : 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 آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند
 ١- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهي لغایت ۱۴۰۱/۴/۴ خواهد بود.

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : حداکثر تا پایان وقت اداري روز ۱۴۰۱/۴/۱۴ خواهد بود.
۳- شرایط مناقصه :

 شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ،  ایجاد حق براي شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار براي دانشگاه نمي نماید.
 س��پرده ش��رکت در مناقصه ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باش��د که مي بایس��ت به شماره حس��اب شبای ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۱۴۰۷۳۷۸۹۸۵ به نام 

تمرکز وجوه سپرده دانشگاه نزد بانک مرکزی واریز گردد و یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي باشد.
 دانشگاه حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اتمام دریافت پیشنهادها ، پاکت هاي مناقصه را مفتوح و نتیجه را اعالم مي نماید. 

 زمان پیش بیني ش��ده جهت برگزاري جلس��ه بازگش��ایي پاکت های پیش��نهاد تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ س��اعت ۱۰ صبح مي باش��د. پیشنهاد دهندگان و یا 
نماینده رسمی آنها مجاز به شرکت در جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهاد می باشند.

 هزینه هاي چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 دانش��گاه در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالي و معامالتي دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالي با در نظر گرفتن قیمت هاي پیش��نهادي و 

رعایت صرفه و صالح دولت ، در رد هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 س��ایر ش��رایط ، جزئیات و حجم کار در اس��ناد مناقصه درج ش��ده اس��ت که پیش��نهاد دهندگان باید یک نس��خه از آن را دریافت و با قید این جمله که » 

مورد قبول است « امضا و ضمیمه پیشنهاد ، تسلیم نمایند.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴

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

آخرين اخبار و تحليل روز 
اقتصادي را  در پايگاه 
اينترنتي تجارت آنـالين 

بخوانيد


