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نوبت دوم
بهعموممیرساند پروانه اشتغالبهکارمهندسی اقایمهندساحمدرضامحامدفرزند
محمد به شماره شناسنامه  909و کدملی  1861269455با شماره پروانه اشتغال -00066
 29-400دررشنهتاسیساتمکانیکیمفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

ت نیرو

الب استان کرمان

آگهی

سند و برگ سبز خودروی سواری پراید  131SLمدل  ۱۳۹۰به رنگ سفید
روغنی به شماه موتور  ۴۴۹۴۴۸۲به شماره شاسی S1412290053385به شماره
پالک  ۵۳ج  ۴۲۷ایران  ۴۹به نام ابو الفضل بهمنی نژاد مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

«آگهی مناقصه عمومی خرید -نوبت اول»

وزارت نیرو

شماره  2098001403000004مورخ  98/1/18مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شماره  4سال 98

ش کرت آب و افضالب آرذبایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی
شماره فراخوان
2098001403000004

ردیف

نام و مشخصات کاال

تعداد یا مقدار

واحد

1

لوله داکتیل 700

1900

متر

2

واشر سرلوله 700

320

حلقه

تضمین در فرآیند ارجاع کار

محل اعتبار

2225000000

غیرعمرانی

و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت خریــداری نمایــد .کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد .بدیهــی اســت شــرکت در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار خواهــد بــود .هزینــه آگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــرکت در نظــر دارد کــه فرآینــد کلیــه مناقصــات آتــی خــود را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  www.setadiran.irبرگــزار نمایــد لــذا
از کلیــه مناقصــه گــران اعــم از اشــخاص حقیقــی وحقوقــی درخواســت مــی شــود کــه نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی بســته به ماهیــت خــود (حقیقــی /حقوقی)
بــه آدرس الکترونیکــی فــوق الذکــر مراجعــه و جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  021-85193736و یــا مرکــز تمــاس بــا شــماره  021-27313131تمــاس بگیرند.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/26 :
شناسه آگهی 432511 :
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شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي

نوبت اول

( ) 98/350 / 2664

( شماره مجوز ) 1398 . 244

ش كرت خطوط لوهل و مخاربات نفت اريان

مناقصه گزار  :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – خوزستان
موضوع مناقصه  :پيمان نگهباني و حراست از ايستگاههاي مخابراتي آغاجاري /بتوند /هفتكل /اهواز /شهيد لرستاني /بيدرويه /سلمانه و پمپ هاي آب بيدرويه و عبدالخان
مبلغ برآورد مناقصه 655 :ر703ر599ر 53ريال
 -1محل و مكان اجراي كار :ايستگاههاي مخابراتي آغاجاري /بتوند /هفتكل /اهواز /شهيد لرستاني /بيدرويه /سلمانه و پمپ هاي آب بيدرويه و عبدالخان
 -2مدت اجراي كار :دو سال
 -3نام دستگاه نظارت :حراست
نــوع و مبلــغ تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار :مبلــغ 000ر000ر572ر 2ريــال بصــورت يــك يــا تركيبــي از ضمانــت نامــه هــاي معتبــر منــدرج در بنــد هــاي الــف،
ب ،پ ،ج ،چ ،ح مــاده  4آييــن نامــه تضميــن معامــات دولتــي بــه شــماره  5069/123402مــورخ  94/9/22هيئــت محتــرم وزيــران.
 ضمناً وجه نقد ميبايست به حساب شماره  ir 040100004101046871202159بانك مركزی واريز گردد. دارا بودن گواهي صاحيت مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذيصاح ( سازمان حراست ) ارائه گواهينامه تائيد صاحيت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي گواهي تاييد صاحيت ايمني( از اداره كار)زمــان و مهلــت دريافــت اســناد ارزيابــي كيفــي  :شــركت كننــدگان مــي تواننــد از زمــان چــاپ آگهــي نوبــت اول تــا  5روز پــس از چــاپ آگهــي نوبــت دوم در ســاعات
اداري  ،پــس از واريــز مبلــغ  300/000ريــال بــه حســاب شــماره  IR 040100004101046871202159بــه نــام شــركت خطــوط لولــه ومخابــرات نفــت ايــران  /منطقــه خوزســتان
واريــز و بــه همــراه فيــش واريــزي و معرفــي نامــه معتبــر حضــورا» جهــت دريافــت اســناد بــه آدرس ذيــل مراجعــه نماينــد.
زمــان و مهلــت تحويــل اســناد ارزيابــي كيفــي تكميــل شــده  :شــركت كننــدگان ميتواننــد تــا  2هفتــه پــس از آخريــن مهلــت دريافــت اســناد ارزيابــي كيفــي در ســاعات اداري
نســبت بــه تحويــل اســناد ارزيابــي كيفــي تكميــل شــده بــه آدرس ذيــل اقــدام نماينــد .درج شناســه ملــي و كــد ثبــت نــام در پايــگاه ملــي بــر روي پــاكات تحويلــي الزامــي ميباشــد.
محل دريافت و تحويل اسناد  :اهواز  /خرمكوشك  /شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  /منطقه خوزستان  /امور حقوقی و قراردادها
اعالم نتايج ارزيابي كيفي  :پس از انجام ارزيابي كيفي  ،دعوتنامه شركت در مناقصه براي مناقصه گراني كه صاحيت ارزيابي كيفي را احراز نموده اند ارسال خواهد شد .
زمان و محل گشايش پاكات  :پيشنهادهاي واصله در محل كميسيون مناقصات و در زمان مندرج در اسناد مناقصه با ارسال دعوتنامه قبلي جهت حضور  ،بازگشايي خواهد شد.
جهت كسب اطاعات بيشتر به پايگاههاي ذيل مراجعه و يا با شماره هاي  061-32240565تماس حاصل فرمائيد .

www.shana.ir

www.ioptc.ir
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روابط عمومي

«مصرف بی رویه آب ،مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است»

وزارت نیرو

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب( 98/4-52/تجدید)

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد لولــه آبــده  6اینــچ بــا بــوش را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره ش کرت آب و افضالب استان کرمان
( )2098005963000004برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ  98.1.26مــی باشــد.
مبلغ برآورد4.620.000.000 :ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 231.000.000 :ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضاب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :مورخ  98.1.26لغایت 98.1.28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ 98.2.7
آخرین مهلت تحویل پاکت(الف) :به صورت حضوری ساعت  14روز شنبه مورخ  98.2.7به دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان کرمان می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9:30روز یک شنبه تاریخ 98.2.8
محل تامین اعتبار :اسناد خزانه اسامی سررسید 98.7.22
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس:کرمان بلوار  22بهمن شرکت آب و فاضاب استان کرمان تلفن034-33222960 :
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام 88969738 :و 85193768
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/1/26:
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید /خدمات

«آگهی ارزیابی کیفی تامین کننده  /تولید کننده کاال»
شماره مجوز1398 - 229 :

شــهرداری قــره ضیاءالدیــن در نظــر دارد مناقصــه عمومــی کاالهــای /خدمــات (توســعه حمــل و نقــل شــهری ) بــه شــماره (218غ  )1502004را از طریــق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ  98/1/26مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز شنبه تاریخ 98/1/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 98/2/11
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14روز یکشنبه تاریخ 98/2/15
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف :آدرس:
آذربایجانغربــی -شهرســتان چایپــاره  -شــهر قــره ضیاءالدیــن -بلــوار انقــاب ســاختمان شــهرداری و تلفــن 09148434804 -04436722302
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021 -41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
حاتمی -شهردار قره ضیاءالدین
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شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
«سهامی عام»

شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند در نظــر دارد کاالهــای موضــوع بنــد «یــک» آگهــی حاضــر را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی دو
مرحلــه ای از تامیــن کننــده  /تولیــد کننــده کاال واجــد شــرایط خریــداری و تامیــن نمایــد.
 )1موضوع مناقصه
الف) شرح مختصر کاال
ردیف

شماره مناقصه

شرح مختصر کاال

مقدار

برآورد هزینه انجام
موضوع مناقصه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
فرایند ارجاع کار (ریال)

1

RNL-9748033-MH

TRI SODIUM PHOSPHATE

75000کیلوگرم

18/750/000/000

937/500/000

ب) شرایط اولیه متقاضی
 -1داشتن شخصیت حقوقی ،شماره اقتصادی ،توانایی مالی ،سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.
 -2داشتن کد ملی /شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
 -3داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
 -4توانایــی ارائــه تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار (در صــورت تاییــد در ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران) و همچنیــن تضمیــن انجــام تعهــدات (در صــورت برنــده شــدن در مناقصــه)
مطابــق آییننامــه تضمیــن بــرای معامــالت دولتــی موضــوع تصویبنامــه هیــات وزیــران بــه شــماره  / 123402ت مــورخ .1394/09/22
 -5ثبت و درج نام شرکت در سامانه  AVLوزارت نفت.
 )2نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار
شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در استان مرکزی اراک – کیلومتر  20جاده بروجرد
 )3مهلت و محل دریافت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی
متقاضیانــی کــه دارای شــرایط اولیــه (بنــد ب) بــوده و آمادگــی الزم جهــت انجــام مناقصــه مذکــور را دارنــد مــی تواننــد پــس از انتشــار آگهــی نوبــت دوم (ســه روز پــس از انتشــار آگهــی
نوبــت اول) بــه مــدت  5روز کاری ضمــن ارســال تقاضــای شــرکت در مناقصــه مــورد نظــر از طریــق نمابــر  086-33672013فرمهــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی را از پایــگاه اینترنتــی
ایــن شــرکت بــه آدرس  WWW.IKORC.irدریافــت و براســاس آن مــدارک الزمــه را تکمیــل و صرفــا بــر روی لــوح فشــرده ( )CDبــه ایــن شــرکت تحویــل یــا ارســال نماینــد.
 )4زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی (تکمیل شده توسط متقاضیان)
زمــان تحویــل اســناد ارزیابــی کیفــی توســط مناقصهگــران 2 ،هفتــه پــس از آخریــن مهلــت ارســال تقاضــای شــرکت در مناقصــه میباشــد .ضمنــا محــل تحویــل یــا ارســال لــوح
فشــرده ( )CDحــاوی فرمهــا و مــدارک تکمیــل شــده ،بــه نشــانی اراک – کیلومتــر  20جــاده بروجــرد – ســه راهــی شــازند – شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند-
اداره تــدارکات و امــور کاال – ســاختمان ب – طبقــه همکــف اتــاق  118کــد پســتی  – 38671-41111تلفــن 42:و ( 086-33492840عظیمــی) مــی باشــد .بدیهــی اســت بــه
مــدارک ارســالی بعــد از مهلــت مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .ضمنــا دادن پیشــنهاد و ارائــه اســناد و مــدارک هیچگونــه حقــی بــرای متقاضــی ایجــاد نمیکنــد .الزم بــه
ذکــر اســت دســتگاه مناقصــه گــزار پــس از وصــول لــوح فشــرده حــاوی اســناد ارزیابــی کیفــی ظــرف مــدت  1مــاه نســبت بــه اعــالم اســامی واجدیــن شــرایط اقــدام خواهــد نمــود.
توجــه :مناقصــه گــران نخســت بــا مراجعــه بــه ســایت ایــن شــرکت (همزمــان بــا انتشــار آگهــی نوبــت دوم) مــی بایســت  2بــرگ فــرم ارزیابــی کیفــی را اخــذ و پــس از تکمیــل
بــه همــراه مــدارک مربوطــه ،صرفــا بــر روی لــوح فشــرده ( )CDدرج و در موعــد مقــرر بــه آدرس ایــن شــرکت ارســال یــا تحویــل نماینــد ،ایــن شــرکت نیــز پــس از ارزیابــی
کیفــی متقاضیــان ،از شــرکتهایی کــه حداقــل امتیــاز قابــل قبــول را کســب نمــوده باشــند ،جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعــوت بــه عمــل خواهــد آورد.
آدرس اینترنتیWWW.IKORC.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/1/29 :
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اجرای آسفالت -جدول گذاری و اجرای بتن پالک پیاده رو

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند

«مصرف بی رویه آب ،مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است»

وزارت نیرو

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب( 98/3-52/تجدید)

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد کابــل گــرد مســی افشــانه را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره ش کرت آب و افضالب استان کرمان
( )2098005963000003برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ  98.1.26مــی باشــد.
مبلغ برآورد17.708.765.000 :ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 885.438.250 :ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضاب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :مورخ  98.1.26لغایت 98.1.28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ 98.2.7
آخرین مهلت تحویل پاکت(الف) :به صورت حضوری ساعت  14روز شنبه مورخ  98.2.7به دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان کرمان می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز یک شنبه تاریخ 98.2.8
محل تامین اعتبار :اسناد خزانه اسامی سررسید 98.7.22
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس:کرمان بلوار  22بهمن شرکت آب و فاضاب استان کرمان تلفن034-33222960 :
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام 88969738 :و 85193768
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/1/26:
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید /خدمات
اجرای شبکه خام  -بتن پالک و محوطه سازی و احداث سکوی مسقف

شــهرداری قــره ضیاءالدیــن در نظــر دارد مناقصــه عمومــی کاالهــای /خدمــات توســعه خدمــات شــهری بــه شــماره طــرح (210غ  )1502001را از طریــق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه  :تاریــخ  98/1/26مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز شنبه تاریخ 98/1/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 98/2/11
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14روزدو شنبه تاریخ 98/2/16
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف :آدرس:
آذربایجانغربــی -شهرســتان چایپــاره  -شــهر قــره ضیاءالدیــن -بلــوار انقــاب ســاختمان شــهرداری و تلفــن 09148434804 -04436722302
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021 -41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
 1363حاتمی -شهردار قره ضیاءالدین

