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آگهی شرکت در مناقصه عمومی )تجدید(

منوچهر حسنی گرپی- شهردار ازنا

  شهرداری ازنا در نظر دارد به اساس مجوز شورای محترم اسامی شهر به شماره ۱4۰۱/۳4۹مورخ ۲5 /۱4۰۱/۰۳ و تائیدیه کمیته انطباق فرمانداری به شماره ۲۷۹۷4 مورخ 
۱4۰۱/۰4/۱۱ انجام کلیه امورات خدمات شهری و فضای سبز را بصورت حجمی و انجام تامین نیروی انسانی سطح شهر ازنا را بصورت حجمی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار 
نماید، لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی اسناد شرکت در مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس 

www.setadiran.ir دریافت نموده و پس از تکمیل آنها و قبل از انقضای مهلت قانونی در پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- دادن برگه پیشنهاد قیمت به همراه سپرده که از 5% )پنج درصد( مبلغ برآورد اولیه کمتر نباشد به صورت نقدی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی )شماره  حساب ۰۱۰6۷۷۱۳۳۷۰۰6 
بانک ملی شعبه آزادی به نام شهرداری ازنا(

2- ش��رکت برنده مناقصه می بایس��ت، نس��بت به پرداخت دو ماه حقوق کارگران تحت پیمان خود را، در هر زمان که ش��هرداری صاح بداند اقدام نماید و ش��هرداری نیز به محض 
تامین اعتبار مبلغ مربوط به ماه مذکور را به پیمانکار پرداخت نماید.

3- پیمانکار می بایس��ت دارای صاحیت کار از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کار و امور اجتماعی و توانایی الزم جهت انجام کارها و همچنین س��ابقه کاری مرتبط با 
موضوع قرارداد را داشته باشد.

4- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه و دفترچه موضوع مناقصه مندرج است.
5- پرداخت هزینه های آگهی و کلیه هزینه های جانبی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6- شهردای در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7- سپرده برندگان اول، دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده و یا رسیده بعد از مهلت قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد
9- شرکت کنندگان مجاز می باشند جداگانه در آیتم های موضوع استعام بهاء نیروهای حجمی )خدمات شهری، فضای سبز( و تامین نیرو شرکت نمایند.

10- مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی: ۱4۰۱/۰5/۲۲  
11- مهلت دریافت اسناد: ۱4۰۱/۰5/۱۲

12- زمان بازگشایی پاکت ها: ۱4۰۱/۰5/۲۹ 

ت دوم
نوب

 معاون عمرانی وزیر کشور گفت: سعی می کنیم از طریق  کمک های دولتی به 
فرایند سایت دفع پسماند زباله شهرداری همدان کمک کنیم. 

   مهدی جمالی نژاد در حاش��یه س��فر ریاس��ت جمهوری و هیئت دولت به استان 
همدان و در بازدید صورت گرفته از س��ایت دفع پس��ماند ش��هرداری اظهار کرد: 
با توجه به س��فرهای اس��تانی انجام ش��ده و بازدید از س��ایت های دفع پس��ماند 
 ش��هرهای مختلف، س��ایت دفع پس��ماند همدان یکی از س��ایت های پیشرو در

 کش��ور اس��ت. وی بیان کرد: این س��ایت به صورت کاما علمی کار ش��ده 
و فعالیت ه��ای ص��ورت گرفت��ه در ای��ن س��ایت عالمان��ه بوده و تاش ش��ده 
 کاره��ای نوآوران��ه و خاقان��ه، مث��ل تصفیه ش��یرابه زباله با کش��ت گونه های 
گیاهی خاص که می تواند به عنوان الگویی برای س��ایر نقاط کش��ور باش��د، 

انجام بپذیرد.
 معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  
اف��زود: س��عی می کنیم از طریق کمک های دولت��ی به تکمیل فرایندهای آغاز 
شده در سایت دفع پسماند شهرداری همدان کمک کنیم. جمالی نژاد بیان کرد: 
در بحث پس��ماند بیش��ترین میزان کمک های دولتی به اس��تان های ساحلی که 
مشکات عدیده ای در بحث مدیریت پسماند دارند اختصاص می یابد و معمواًل 

استان های مرکزی اعتباری کم یا اصًا اعتباری دریافت نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در سایت دفع پسماند شهرداری همدان 
کارهای ارزشمندی صورت گرفته، تاش می کنیم با موافقت وزیر کشور بتوانیم 

اعتبار قابل توجهی جهت اتمام پروژه های این استان داشته باشیم.

 �  تامی���ن زمی���ن، اقدام���ی راهگش���ا در  راس���تای توانمند س���ازی مناط���ق 
محروم

 معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: برای اجرای 
دقیق بحث توانمندسازی مناطق محروم و حاشیه ای شهر همدان تامین زمین 
بسیار مهم و راهگشاست که برهمین اساس مقرر شد سهم شهرداری از الحاق 

6۸۰ هکتاری به محدوده شهر همدان، ۱۰ درصد بیشتر شود. 
 جمالی نژاد در خصوص اقدامات مرتبط با س��اماندهی محات حاشیه نش��ین 
ش��هر همدان، اظهار کرد: با پیگیری های وزارت کش��ور و سازمان شهرداری ها 
برای تامین و توسعه زیر ساخت ها در الحاقیه ها، زمین های بیشتری برای پروژه 
توانمندس��ازی اختصاص داده می ش��ود تا با کمک آن بتوانیم مش��کات حاشیه 

نشینی در همدان را رفع کنیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم توزیع 
عادالن��ه خدم��ات در ای��ن مناطق و مهاجرت 
روس��تاییان به ش��هرها و مراکز اس��تان ها، در 
خیلی از اس��تان های کش��ور ش��اهد گسترش 

سکونتگاه های غیر رسمی هستیم.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کش��ور گفت: یکی از برنامه های اصلی 
در س��فرهای اس��تانی ریی��س جمهور بحث 
بازدید از مناطق حاش��یه ای و محروم ش��هر و 

سکونتگاه های غیررسمی است. 
جمالی نژاد با بیان اینکه دولت س��یزدهم س��ه رویکرد و راهبرد در این محات 
دارد، افزود: این رویکردها براس��اس وضعیت مناطق با ش��رایط بس��یار سخت و 

بحرانی و یا دارای مشکل متفاوت است.
وی افزود: همچنین رویکرد س��وم مربوط به اس��تان هایی مانند همدان اس��ت 
ک��ه ب��ا تاش مدیران اس��تانی و نمایندگان مجلس اقدام��ات موثری در زمینه 
توانمندسازی مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی انجام شده است.

تخفیف ۱۰۰ � درصدی برای صدور پروانه ها
 در ادامه ش��هردار همدان ضمن تقدیر از حضور معاون عمرانی و توس��عه امور 
شهری و روستایی وزیر کشور و هیأت همراه، با بیان اینکه تخفیف صد درصدی 
شهرداری همدان برای صدور پروانه ها مهمترین 
اقدام برای توانمند س��ازی در استان است، گفت: 
در س��فر مقام معظم رهبری به همدان در س��ال 
۸۳ توانمندسازی شهرها  با هدف افزایش کیفیت 
زندگی در مناطق کم برخوردار پایه گذاری شد. 
س��ید مسعودحس��ینی بیان کرد: مناطقی چون 
مزدقین��ه، خض��ر، منوچهری، حص��ار امام)ره(، 
دی��زج، اسامش��هر و غیره ج��زو ۱۸ منطقه ای 
هس��تند که در ش��هرداری همدان مورد پوشش 

توانمندسازی قرار دارند و اجرای زیرسازی، آسفالت معابر، جدول گذاری، اجرای 
پوشش و دیواره سازی رودخانه ها پیگیری شده است. 

وی با تاکید بر دیواره س��ازی رودخانه ها به عنوان نیاز ضروری ش��هر  همدان و 
مش��کات ای��ن حوزه اظهار ک��رد: ورود فاضاب و ایجاد بوی نامطبوع موجب 
نارضایتی ش��هروندان ش��ده و حل این مش��کل نیازمند یک س��رمایه گذاری و 
پیگیری جدی است. شهردار همدان با اشاره به ایجاد اماکن ورزشی، فرهنگی 
و فرهنگسراها در راستای ارتقا سامت، فرهنگ عمومی و آموزش شهروندی، 
عنوان کرد : هدف فرهنگسرای کسب و کار ایجاد یک مرکز کارآفرینی از طریق 
آموزش مهارت های ش��غلی اس��ت که بعد از کس��ب مهارت  غرفه ها در اختیار 
ش��هروندان قرار می گیرد. حس��ینی افزود: افزایش س��رانه فضای سبز و احیای 
قنوات ش��هر، تخفیف  صد درصدی و رایگان صدور پروانه اتفاقات خوبی را در 
حوزه توانمندسازی رقم زد.  وی در مورد مشخصات این پروژه افزود: اعتباری 
بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برای این پروژه پیش بینی ش��ده که تکمیل آن هدیه 

خوبی برای مناطق کم برخوردار از جمله خضر خواهد بود. 
شهردار همدان با اشاره به نیازهای این مناطق به امکانات ورزشی در این مناطق 
افزود: سالن ورزشی مورد نیاز این منطقه و جزو مطالبات اهالی این محله است 

که سالن ورزشی فرهنگی والیت به اعتبار ۱5 میلیارد  تومانی نیاز دارد.
حس��ینی با تاکید بر بازگش��ایی معابر  در این مناطق افزود:  معبر گش��ایی جزو 
مباحث زیربنایی و زیرس��اختی اس��ت که  در صورت  مس��اعدت  های الزم برای 

کل مناطق مفید خواهد بود.

معاون عمرانی وزیر کشورخبرداد:

حمایتمالیازسایتدفعپسماندزبالهدرهمدان

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
) شماره ۱5ت /۱40۱(

شماره ثبت در سامانه ستاد: ۲00۱005۳0۱0000۲۹
ش��رکت آب و فاضاب غرب اس��تان تهران در نظر دارد وصول مطالبات معوقه أب بها ، انش��عاب آب و فاضاب در محدوده عملیاتی ش��رکت آب و فاضاب غرب اس��تان تهران )ش��هرهای ش��هریار ، صباش��هر ، 

وحیدیه ، فردوسیه ، باغستان و شاهد شهر و فروش انشعاب فاضاب در شهر شهریار ( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
 ۱- مبلغ برآورد : ۹6/56۹/۷4۰/۰۰۰ )نود و شش میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و هفتصدو چهل هزار( ریال

 2- مدت زمان انجام عملیات : ۱۲ ماه شمسی
3 - محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری

4 - الزامات مورد نظر کارفرما: دارا بودن گواهینامه صاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر موارد مندرج در اسناد مناقصه
 5- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  )سه میلیارد و صد میلیون(  ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد :

 ۱ ( فیش واریزی به حساب شماره ۱-6۰۰۰۰۰۰۰-4-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای غرب استان تهران
۲( ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی با خصوصی کش��ور )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران( در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران ۳(ضمانتنامه صادره از موسس��ات 
اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران 4( ارائه گواهی صادره از امور مالی آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی 

ضمنا به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا پایان ساعت ۱4 روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰5/۲۰با مراجعه به درگاه سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir نسبت 

به دریافت اسناد اقدام نمایند. تلفن تماس445۰۸۳۳6-۹ 
7 -  مهلت و محل تحویل پاکات پیشنهادی : مناقصه گران می بایست حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/5/۳۱ نسبت به بارگزاری پاکات پیشنهادی )الف، ب، ج( در سامانه ستاد اقدام 
نمایند. ارائه پاکت الف به صورت فیزیک نیز حداکثر تا زمان مذکور به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، میدان کمال الملک،خیابان شهید راسخ مهر 

الزامی میباشد.
 8-زمان و محل گشایش پاکات: پاکات ساعت ۱۲/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰6/۰۱ در محل دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آبفای غرب استان تهران و از طریق درگاه سامانه ستاد گشایش 

می یابد.
9 - به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 10 -  هزینه انتشار هر دو نوبت آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار بر عهده کارفرما می باشد.
 )http://tender.nww.co.ir),)http://iets.mporg.ir ) نشانی های سایت اینترنتی 
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نوبت اول: چهار شنبه 1401/05/12
نوبت دوم: پنج شنبه 1401/05/13

نوبت  دوم

شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

آگهی مناقصه عمومی
)بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی محدوده دینارآباد به اسد آباد(

   شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره ۲۰5 مورخ ۱4۰۱/۱/۱5معاونت 
فنی و عمرانی در خصوص مناقصه عمومی )بهسازی و تکمیل دیوار ساحلی محدوده دینارآباد به اسد 
آباد( با برآورد اولیه4۳/۹۲4/6۸5/۸۹۸ ریال با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰4۰ در سامانه 
نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه شرح زیر تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 1-  مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه۲/۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباش��د س��پرده نفرات اول و دوم 
مناقصه س��ازمان انجام معامله و قرارداد مس��ترد نخواهد ش��د.) س��پرده به صورت واریز نقدی به 

حساب سپرده اشخاص شهرداری را با ضمانت نامه بانکی)
 2- اطاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 3 -شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 5 - متقاضیان می بایس��ت دارای حداقل رتبه 5 رش��ته راه و باند و ابنیه از س��ازمان برنامه و 

بودجه کشور باشند. 
6- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ۱4۰۱/5/6 تا تاریخ۱4۰۱/5/۱۳ ساعت ۱۳ از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت
  7 - مهلت ارائه پیش��نهادات تا س��اعت ۱۳ مورخ۱4۰۱/5/۲۳ در س��امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت
 8-  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۳/۳۰ مورخ ۱4۰۱/5/۲4 در محل: شهریار میدان نماز 

جنب پایانه ۲۲ بهمن شهرداری شهریار

 

ت دوم 
نوب

محمد صادق کولی وند شهردار شهریار
 نوبت اول :1401/05/6

نوبت دوم 1401/05/13

آگهی مزایده عمومی شماره ۱40۱/۱4

  ۱- ش��رکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد حدود ۳5 تن معادل ۳5.۰۰۰کیلوگرم( پس��ماندهای جامد کف کوره نیروگاه ش��هید س��لیمی نکا بصورت یکجا را از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند اسناد مزایده را از روز چهارشنبه مورخ۱4۰۱/5/۱۲ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/5/۲6جهت دریافت 
اسناد مزایده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRبا شماره ۱۰۰۱۰۹۳۷۹۱۰۰۰۰۰۲ اقدام نموده و پس 
از بازدید و تکمیل اس��ناد پاکت پیش��نهادی را حداکثر تا س��اعت ۱6 روز دوش��نبه مورخ ۱4۰۱/6/۷ضمن بارگذاری هر س��ه پاکت در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) 
ستاد ( فقط پاکت الف را به صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند . پیشنهادات واصله راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/6/۸با توجه 
به ش��رایط مزایده باز و قرائت خواهد ش��د. بدیهی اس��ت به پیش��نهادهای فاقد بارگذاری در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت س��تاد فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و به 

پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد. 
۲-س��پرده ش��رکت در مزایده : مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده ۷۲6/۲5۰/۰۰۰ریال اس��ت که بایس��تی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده در پاکت 

الف به دستگاه مزایده گذار تسلیم گردد 
۱-۲رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا ۱۰56۹۲۷۱6۰۰۸. این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا 

۲-۲-چک تضمین شده بانکی به نفع فروشنده . 
۲-۳-ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت مدیریت تولید برق تکابه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳6۷۸۷ برابر با فرم پیوست که می بایست دارای ۳ ماه اعتبار باشد. 

۳- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد . 
4- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقة ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5-سایر اطاعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مزایده مندرج است. 
www.npgm.ir , www.SETADIRAN.IR,w. tender.tpph.ir جهت مشاهده آگهی و خاصه اسناد به سایت های

و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای کسب موارد بازرگانی با شماره تلفن ۰۹۱۱۱5۲6۲۰4 آقای اسدپور تماس حاصل فرمایید .

 اداره روابط عمومی

ت دوم
اصالحیه نوب

 در آگه��ی نوب��ت اول تجدی��د مناقص��ه عموم��ی ی��ک مرحله ای ش��ماره )۱5 ت / ۱4۰۱( با ش��ماره ثبت در س��امانه س��تاد : ۲۰۰۱۰۰5۳۰۱۰۰۰۰۲۹ 
ش��رکت آب و فاض��اب غ��رب اس��تان ته��ران من��درج در مورخ��ه ۱4۰۱/۰5/۱۲ در بن��د 6 - زم��ان دریافت اس��ناد س��اعت ۱4 روز پنج ش��نبه مورخ 
 ۱4۰۱/۰5/۲۰ و در بند ۸ - زمان گش��ایش پاکات س��اعت ۱۲/۳۰ روز ش��نبه مورخ ۱4۰۱/۰6/۰۱ صحیح می باش��د که بدینوس��یله اصاح می گردد
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