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آگهی
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

نوبت اول

شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران در نظــر دارد نســبت بــه انجــام ارزیابــی کیفــی جهــت خریــد /تامیــن کاالی مــورد نیــاز خــود از طریــق مناقصــه عمومــی
دو مرحله ای اقدام نماید .بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.
 -1شماره مناقصه FKS-9740584-FK/SZ :
 -2موضوع مناقصه BALL VALVE :
 -3آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی  5روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
 -4آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان  14روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.
 -5توانایــی ارائــه ضمانتنامــه بانکــی شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه مبلــغ  275/000/000ریــال بــا اعتبــار  3ماهــه و قابــل تمدیــد بــرای یــک دوره مشــابه در صــورت کســب
حداقــل امتیــاز قابــل قبــول /یــا واریــز نقــدی مبلــغ مذکــور
 -6متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی  WWW.IOOC.CO.IRبخش مناقصات تهیه نمایند.
 -7متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره  021-23942657تماس حاصل نمایند.
 -8محل ارسال پیشنهادات :تهران ،خیابان ولیعصر(عج)،باالتر از مسجد بال ،نرسیده به تقاطع مدرس ،خیابان خاکزاد ،پاک  ،12طبقه  ،9اتاق  ، 9-16کمیسیون مناقصات.
 -9مناقصــه گرانــی کــه از ابتــدای ســال  1397در مناقصــات مشــابه(در حــدود مناقصــه حاضــر) توســط شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران ارزیابــی و حداقــل امتیــاز الزم را کســب
نمــوده انــد ،نیــازی بــه ارائــه مجــدد مــدارک نداشــته و صــرف تکمیــل جــداول ارزیابــی و اعــام آمادگــی کتبــی آنهــا در موعــد مقــرر جهــت شــرکت در مناقصــه کفایــت مــی کنــد.
تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد .عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.تاریخ انتشــار نوبت اول 1389/3/26 :تاریخ انتشــار نوبت دوم1398/04/02:
شماره مجوز1398. 1642 :
شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران
(سهامی خاص)

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران
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نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره /14خ 98/
(شماره فراخوان در سامانه ستاد)2098007008000058 :

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
استان کرمانشاه
(سهامی خاص)

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد از
طریــق ســامانه ســتاد ایــران و بصــورت مناقصــه عمومــی
نســبت بــه خریــد اقــام بــا مشــخصات عنــوان شــده در زیــر اقــدام نمایــد.
لــذا از کلیــه شــرکتهای تولیــد کننــده و فروشــندگان در ایــن زمینــه دعوت
بعمــل مــی آیــد.
موضــوع مناقصــه :خریــد لولــه و اتصــاالت انشــعاب فاضــاب ســایز 110
و  125میلیمتــر جهــت آب و فاضــاب شــهر کرمانشــاه.
محــل تامیــن اعتبــار :طرحهــای عمرانــی (اســناد خزانــه بــا سررســید
مهــر مــاه )1400
مهلت دریافت اسناد :از تاریخ چاپ نوبت دوم حداکثر  10روز می باشد.
محــل دریافــت و تحویــل اســناد :ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت
(ستاد) WWW.SETADIRAN.IR
میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه( 277/500/000 :دویســت و
هفتــاد و هفــت میلیــون و پانصــد هــزار ریــال)
بــرای کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 08338233036:امــور
بازرگانــی و  08338254930دفتــر قــرار دادهــا تمــاس حاصــل نماییــد.
ضمنــا متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس
از چــاپ نوبــت دوم بــه پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه
نشــانی http:/iets.mporg.ir:مراجعــه و همچنیــن نشــانی ســایت
 www.abfaksh.irماحظــه نماینــد /891 .م الــف 12/
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روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه و بويراحمد بر اساس مجوز شماره  686/97/59246مورخ  97/11/8دفتر امور
امالك سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح جزئيات
مندرج در اس�ناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت در امور خدمات حفاظتي و مراقبتي تحت
نظارت پليس پيشگيري ناجا واگذار نمايد .لذا از كليه شركت هاي واجد صالحيت دعوت مي گردد پس از دريافت اسناد
مناقصه ارائه پيشنهاد نمايد .
رديف

1

عنوان مناقصه

محدوده اجرا

كميت و كيفيت

برآورد اوليه (ريال)

نگهداري و حفاظت از اراضي
تحت تملك اداره كل راه و
شهرسازي استان كهگيلويه و
بويراحمد (تجدید مناقصه)

در سطح استان
كهگيلويه و
بويراحمد

مطابق
مقررات
وزارت راه و
شهرسازي

5000142234

مبلغ تضمين شركت
در مناقصه (ريال)

250500000

مدت
قرارداد

 12ماه

صالحيت مورد نياز

امور خدمات حفاظتي
و مراقبتي و مجوز ناجا
(تحت نظارت پليس
پيشگيري ناجا)

-1مناقصه گزار و نشاني:ياس�وج -ضلع جنوبي ميدان ش�هيد حس�ين فهميده -س�اختمان ش�ماره - 1اداره كل راه و
شهرسازي استان كهگيلويه وبويراحمد
آدرس سايت الكترونيكي مناقصاتhttp://iets.mporg.ir:
و سامانه ثبت معامالت سازمان بازرسي كشورhttp://tender.bazersi.ir :
-2زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهي از ساير شرايط :اسناد مناقصه از تاريخ  98/3/26لغايت  98/3/29ساعت
 14:15از طريق سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irقابل دريافت مي باشد.
 -3مناقصه گران مي بايس�ت كليه اس�ناد و مدارك ذكر ش�ده در اين دعوتنامه را در پاكات الف  ،ب و ج و لفاف اصلي
عالوه بر اينكه به صورت الكترونيكي درس�امانه س�تاد ارائه مي نمايد طبق ماده  16بند ب به صورت فيزيكي و دس�تي
نيز به دبيرخانه حراست اين اداره كل واقع در ياسوج ضلع جنوبي ميدان شهيد حسين فهميده ساختمان شماره يك ،
حداكثر تا مورخ  98/4/9ساعت  14:15تحويل نموده و رسيد دريافت دارند .الزم به ذكر است كليه پاكات و مدارك ارائه
ش�ده بصورت الكترونيكي هم در س�امانه ستاد و هم بصورت فيزيكي بايد كامال يكسان بوده و در صورت وجود مغايرت
پيشنهاد مردود شناخته خواهد شد.
-4جلس�ه كميسيون بازگش�ايي مناقصه مورخ  98/4/10س�اعت 8:30صبح برگزار مي گردد از كليه مناقصه گران و يا
نماينده رسمي آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.
-5الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه در پاكت الف ،اسناد شركت و مناقصه در پاكت ب ،پيشنهاد قيمت و آناليز
بها در پاكت ج  ،هر سه پاكت فوق الذكر الك و مهر و همه پاكت ها در يك پاكت الك و مهر شده به دبيرخانه حراست
اداره كل تحويل نمايند.
-6ساير شرايط شركت در مناقصه در اسناد مناقصه درج گرديده است.
آگهی نوبت اول – 98/3/26
آگهی نوبت دوم 98/3/27-

اداره كل راه و شهرسازی استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

