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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                   اولین دوره مسابقات چتربازی سقوط آزاد رشته هدف زنی- تسنیمآیين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سایت روزنامه ببينيد.   
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 آگهي تمدید مدت مناقصه عمومی 
یک مرحله ای همزمان با ارزیابی)یکپارچه(  به شماره ۴01-66

 

 پیرو آگهی مورخ 14۰1/۰3/31 )نوبت اول( و 14۰1/۰4/۰1 )نوبت دوم( روزنامه تجارت، شرکت آب و فاضاب استان زنجان در پی درخواست تعدادی 
از پیمانکاران مدت این مناقصه را به شرح جدول ذیل تمدید می نماید.

1-نام مناقصه گزار: شرکت آب و فاضاب استان زنجان 
2-عنوان مناقصه: احداث مخزن 1۵۰۰۰ مترمکعبي ۵ شرقي و خط انتقال تا ابتداي شهر زنجان به شماره فراخوان 2۰۰1۰۰123۰۰۰۰۰4۵

دفتر  روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان
 

ضمنًا به اطاع می رس��اند محل تامین اعتبار پروژه از محل منابع عمرانی بصورت ۵۰ درصد نقد و۵۰ درصد اس��ناد خزانه اس��امی س��ه س��اله طبق ش��رح 
در اسناد خواهد بود. 

تاریخ و آدرس 
دریافت اسناد 

مناقصه

اسناد مناقصه از ساعت 12 صبح  مورخه   1401/03/31  لغایت تا ساعت9 صبح  مورخه   1401/04/14 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه گران، از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد.

مهلت تحویل پاکات 
مناقصه

پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخه 1401/04/28   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به پاکاتی که خارج 
از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان گشایش 
پاکات

پاکات مناقصه مذکور در ساعت 10 صبح  مورخه 1401/04/28 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضاب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

 
اصالحیه

اصالحیه بدینوسیله به اطالع می رساند آگهی مزایده عمومی جایگاه سوخت گاز CNG شهرداری خنداب زمان توزیع اسناد مزایده از روز 
دوشنبه مورخ1401/04/06 لغایت  ساعت 23 روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 می باشد که اصالح می گردد. 

مهدی احدی شهردار خنداب
 

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي 
  شهرداري قم در نظر دارد پروژه شهري ذیل را با مشخصات و شرایط کلي زیر از طریق مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد شرایط واگذار نماید.

هزینه خریداسناد)ریال(مبلغ ضمانتامه)ریال(مدت اجراحداقل رتبه مناقصه گرمبناي برآوردفهرست بهاءبرآورداولیه)ریال(عنوان پروژه

احداث رفوژ الین کندرو 
بلوار غدیر

3۵1۷.۶۰۰.۰۰۰2،۰۰۰،۰۰۰ ماهرتبه ۵ راه و ترابريراه،راه آهن و باند فرودگاه سال14۰1 1۰،3۵1،32۸،۵۶9

ت اول
نوب

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم  شناسه آگهی: 1342933

- شرایط: 
- مبلغ هزینه خرید اس��ناد مناقصه مي بایس��ت به ش��ماره حس��اب 1۰۰۶۰۰4۶۰۰۵۸ بانک ش��هر به نام درآمدهاي 

عمومي شهرداري قم واریز گردد)هزینه خرید اسناد مناقصه غیرقابل استرداد مي باشد(
- نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه هاي فوق یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي ذیل قابل ارائه می باشد:

1-ضمانتنامه بانکي دروجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار(
2- ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  1۰۰3۰۰43۰۰۵4 بانک شهر به نام شهرداري قم

3-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای)الف-ب-پ-ج-چ-ح(ماده4 آئین نامه تضمین معامات دولتی به ش��ماره 
1234۰2/ت۵۰۶۵9 ه� مورخ 1394/9/22

4- مطالبات بلوکه شده پیمانکار از شهرداری قم
- ارائه گواهینامه صاحیت از سازمان  برنامه و بودجه کشور

-ارائه گواهینامه تأیید صاحیت ایمني پیمانکاري از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد.
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

-  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- سایر اطاعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود مي باشد.

- حداکثر مهلت خرید اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهاد قیمت تا 1۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم مي باشد.
- مبلغ پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم گردد.

- مناقصه گران باید یک نس��خه از اس��ناد مناقصه را خریداري نموده و با قید قبولی و بدون قید و ش��رط، مهر و امضا 
کرده و به پیش��نهاد خود ضمیمه نمایند. عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از 

فرایند مناقصه مي گردد.
- طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

- طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه داراي تعدیل می باشد.
- هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 

- محل توزیع اسناد: 
1-حضوري: قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان شهرداری مرکز- بلوک B - طبقه دوم- معاونت فني و عمراني 

شهرداري قم- اداره برنامه ریزي و هماهنگي اعتبارات عمراني- شماره تماس: ۰2۵-3۶1۰4۵۸۵
2-غیرحضوري: مراجعه به س��امانه مناقصه گران ش��هرداري قم به نش��اني Peyman.Qom.ir و خرید اسناد 

به صورت الکترونیکي
توجه: مناقصه گران محترم در صورت خرید اس��ناد مناقصه به صورت الکترونیکي از س��امانه، باید یک نس��خه 
از آن را چ��اپ نم��وده و ب��ا قی��د قبول��ي ش��رایط کارفرما، تمام��ي صفحات آنرا مهر و امضا نم��وده و در داخل پاکات 

مربوطه قرار دهند.
- محل تحویل پاکات: قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان شهرداری مرکز- بلوک A - طبقه ششم - اداره 

حراست و امور محرمانه 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
فراخوان مناقصه 

 دهیاری چش��مه پهن در نظر دارد فراخوان زیر س��ازی و آس��فالت معابر روس��تا به 
ش��ماره 2۰۰1۰94۶1۰۰۰۰۰۰3 را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان ت��ا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
ن��ام و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 14۰1/۰4/۰۷ 

مهلت دریافت اسناد فراخوان:  14۰1/۰4/1۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 14۰1/۰4/2۸
زمان بازگشایی پاکت ها :14۰1/۰4/29 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ 1۰/۰34/29۶/3۰9 ریال 

اطالع�ات تم�اس و آدرس دس�تگاه: اراک روس��تای چش��مه په��ن 
۰91۸9۵۸4۶39

 

ت اول 
نوب

دهیاری چشمه پهن  

تاری�خ انتش�ار نوب�ت اول 1401/04/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/14

  چشمه پهن  

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
فراخوان تجدید مناقصه 

دهیاری مرزیجران در نظر دارد فراخوان زیر س��ازی و آس��فالت معابر روس��تا به 
ش��ماره 2۰۰1۰94۸۵4۰۰۰۰۰۵ را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان ت��ا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
ن��ام و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 14۰1/۰3/31 

مهلت دریافت اسناد فراخوان:  14۰1/۰4/۰9
مهلت ارسال پیشنهادات: 14۰1/۰4/2۰
زمان بازگشایی پاکت ها :14۰1/۰4/21 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ 1/۸2۵/۵4۰/۶۰2 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: دهیاری مرزیجران ۰۸۶344۵۷۰9۰ 

 

ت دوم
نوب

دهیاری مرزیجران

تاری�خ انتش�ار نوب�ت اول 1401/03/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/07

مرزیجران

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای
بنیاد مس�کن انقالب اس�المی اس�تان س�منان در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی مرتبط، جهت انجام پروژه های مس�کن، به ش�رح جدول ذیل  از طریق فراخوان نس�بت به برگزاری مناقصه 

عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 
دارا بودن حداقل شرایط ذیل الزامی می باشد .

1-گواهی صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی )ساختمان ، ابنیه(، انبوه سازی از مسکن و شهرسازی.
2- داشتن توانایی مالی، تجربه کافی، ماشین آالت مورد نیاز و حسن سابقه در زمینه کاری مورد اشاره 

3- داشتن شناسه معامالتی، کد شناسایی ملی و کد اقتصادی و ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده 
بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط که مایل به شرکت در این فراخوان می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/07 اقدام نمایند. )تلفن: 31620248(

اسناد تکمیل شده باید حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 1401/04/21 تحویل گردد.
آدرس: سمنان - بلوار 17 شهریور، روبروی کلینیک دندانپزشکی، ساختمان 133، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان

مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد )ریال(شرحردیف
در مناقصه )ریال(

مدت اجرای 
پروژه

محل اجرای 
پروژه

دامغان 12 ماه4۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰2.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰تکمیل ساختمان پروژه )بعد از اسکلت و سقف( با تهیه بخشی از مصالح توسط بنیاد مسکن ، پروژه 12 واحدی دامغان   1

 

 

بدیهی است ارائه قیمت و مدارک تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 
ضمناً اطالعات فوق در پایگاه اطالع رسانی مناقصات )iets.mporg.ir( نیز موجود می باشد.  

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان 

                           MN-14۰1-۰4

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
فراخوان تجدید مناقصه 

دهی��اری مرزیج��ران در نظر دارد فراخوان جدول گذاری معابر روس��تا به 
شماره 2۰۰1۰94۸۵4۰۰۰۰۰۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا 
بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به 

آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به 
ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 14۰1/۰3/31 

مهلت دریافت اسناد فراخوان:  14۰1/۰4/۰9
مهلت ارسال پیشنهادات: 14۰1/۰4/2۰
زمان بازگشایی پاکت ها :14۰1/۰4/21 

ن�وع و مبل�غ تضمین ش�رکت در فرایند ارج�اع کار: ضمانتنامه 
بانکی به مبلغ 3۵۷/۸۵9/۰41 ریال 

اطالع�ات تم�اس و آدرس دس�تگاه: دهی��اری مرزیج��ران 
۰۸۶344۵۷۰9۰

 

ت دوم
نوب

دهیاری مرزیجران  

تاری�خ انتش�ار نوب�ت اول 1401/03/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/07

مرزیجران

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
فراخوان تجدید مناقصه 

 دهیاری مرزیجران در نظر دارد فراخوان خرید و نصب درب وپنجره س��اختمان 
دهی��اری  ب��ه ش��ماره 2۰۰1۰94۸۵4۰۰۰۰۰۷ را از طری��ق س��امانه ت��دارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان ت��ا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
ن��ام و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 14۰1/۰3/31 

مهلت دریافت اسناد فراخوان:  14۰1/۰4/۰9
مهلت ارسال پیشنهادات: 14۰1/۰4/2۰
زمان بازگشایی پاکت ها :14۰1/۰4/21 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ 333/11۶/1۸1ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: دهیاری مرزیجران ۰۸۶344۵۷۰9۰
    

 

ت دوم
نوب

دهیاری مرزیجران  

تاری�خ انتش�ار نوب�ت اول 1401/03/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/07

مرزیجران

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

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

 آگهی مناقصه شماره 11/۵۵7
شهرداری خنداب در نظر دارد به استناد مصوبه 6/290/ش مورخ 1401/03/29شورای اسالمی شهر خنداب نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به بخش خدمات 
ش�هری و حفظ و نگهداری و توس�عه فضای س�بز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت حجمی به پیمانکاران و ش�رکتهای ذیصالح و واجد الش�رایط اقدام 

نماید.

ت اول
نوب

 مهدی احدی- شهردار خنداب

- س�پرده های نفرات اول تا س�وم تا تاریخ عقد قرارداد نزد ش�هرداری باقی خواهد ماند و در صورت عدم حضور برنده اول ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ کتبی جهت 
عقد قرارداد، سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با شرکت دوم اقدام به عقد قرارداد می نماید.

- حضور نماینده شرکت در جلسه بازگشایی پاکات با در دست داشتن معرفی نامه بال مانع می باشد.

عنوان مناقصه و مبالغ تضمین

واگذاری امور مربوط به بخش خدمات شهری و حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز با اعتباری بالغ بر34/32۷/2۷۰/94۰ ریال به مدت 1۰ ماه شمسی وازتاریخ 14۰1/۰۵/۰1لغایت 
14۰2/۰2/31

ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 1/۷1۶/3۶4/۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بحساب شماره ۷۰22۰11۰44۷۷۵۵3۰۰1بنام سپرده حسن انجام کار 
پیمانکاران نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه خنداب

شهر خندابمحل اجرای پروژه
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )سامانه ستاد(محل توزیع اسناد مناقصه

از روز سه شنبه مورخ 14۰1/۰4/۰۷لغایت ساعت 23 روز سه شنبه مورخ 14۰1/۰4/14زمان توزیع اسناد
حداکثر یک هفته پس از بازگشاییتاریخ ابالغ و اعالم برنده

محل تحویل اسناد و زمان 
بازگشایی

تحویل ضمانت نامه بصورت فیزیکی تا یک روز قبل از بازگشایی پاکات تحویل دبیر خانه شهرداری خنداب گردد. ما بقی اسناد از طریق سامانه ستاد۰بازگشایی: ساعت 1۰صبح روز شنبه 
14۰1/۰4/2۵

حداقل صالحیت و رتبه شرکت 
کننده

شرکت های دارای تائیدیه صاحیت ایمنی وحرفه ای از مراجع ذیصاح و تائید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مطابق با آئین نامه مالی مختار می باشد. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده 
نمی شود.


