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نوبت دوم

آگهی

www.ebtekarnews.com

آگهی مناقصه (ارزیابی کیفی)

 -1مناقصه گزار :شرکت گاز استان خراسان رضوی
 -2موضوع مناقصه :خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات ،گازبانی ،تعویض کنتور ،رفع نشتی ،خدمات عمومی و  ...ناحیه گاز رسانی درگز
 -3شرایط اولیه متقاضیان:
الف  -دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب -دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج -دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
 -4سایر شرایط:
الف -ارائه اعالم آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی
ب -تکمیل و ارائه کار برگ های استعالم ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی
 -5مهلت اعالم آمادگی :از تاریخ  98/04/05لغایت آخر وقت اداری 98/04/12
 -6مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :تا آخر وقت اداری مورخ 98/04/26
 -7محــل دریافــت و تحویــل کاربرگهــا و اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی :دفتــر کمیتــه فنــی و بازرگانــی شــرکت گاز خراســان رضــوی واقــع در مشــهد – میــدان شــهید فهمیــده
کنــار گــذر آسایشــگاه فیــاض بخــش ،جنــب مجتمــع آبــی نگیــن ،امــور تــدارکات و عملیــات کاالی شــرکت گاز اســتان خراســان رضــوی مــی باشــد.
 -8نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مطابق مصوبه شماره /123402ت  50659هـ هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.
شــایان ذکــر اســت دسترســی بــه متــن ایــن آگهــی ،کاربــرگ هــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی در ســایت www.nigc-khrz.irامــکان پذیــر بــوده و در صــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات
بیشــتر بــا تلفــن 051-37072822:تمــاس بگیریــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/6:
مشاره مجوز)1398/1884( :
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان رضوی
(سهامی خاص)
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نوبت دوم

« تجديد آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره » 98/46

وزارت نیرو

مناقصه عمومي يك مرحله اي (ارزيابي ساده)

شــركت آب و فاضــاب اســتان بوشــهر در نظــر دارد نســبت بــه خريــد ،نصــب ،راه انــدازي و بهرهبــرداري از  40دســتگاه هــواده
هــاي دورتنــد شــناور جهــت الگونهــاي تصفيــه خانــه فاضــاب شــهر بوشــهر مطابــق مشــخصات ذيــل اقــدام نمايــد  ،لــذا از
شركت آب و فاضالب
كليــه تاميــن كننــدگان ايــن كاال دعــوت مــي شــود كــه از ســاعت  8صبــح روز ســه شــنبه مــورخ  98/4/4لغايــت ســاعت  19روز
استان بوشهر
پنجشــنبه مــورخ  98/4/6جهــت خريــد اســناد مناقصــه بــه ســامانه ســتاد بــه نشــاني  www.setadiran.irمراجعــه نماينــد.
(سهامی خاص)
توضیحات :
 -1شماره فراخوان در سامانه ستاد 2098001344000083 :
 -2محل تامین اعتبار  :طرحهاي عمراني به صورت اسناد خزانه اسامي به شماره اخزا  718و سررسيد 1400/5/25
 -3مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  2,165,000,000ريال مي باشد كه بايستي به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شركت ارائه گردد.
 -4محل نصب كاال انبار  :تصفيه خانه فاضاب بوشهر مي باشد .
 -5مــدت قــرارداد  6مــاه شمســي از زمــان عقــد قــرارداد 6 ،مــاه شمســي بابــت نصــب همزمــان بــا تكميــل جــداره ســازي و آبگيــري الگونهــا و  24مــاه
بهــره بــرداري پــس از نصــب مــي باشــد.
 -6قيمــت خريــد اســناد مناقصــه  500,000ريــال مــي باشــد .كــه مــي بايســت بــه حســاب شــماره  2802117413935نــزد بانــك مهــر ايــران شــعبه
مركــزي بوشــهر ( حســاب شــبا شــماره  IR440600280201100741393005نــزد بانــك مهــر ايــران شــعبه مركــزي بوشــهر ) واريــز و گــردد .
 -7آخريــن مهلــت بارگــذاري مــدارک بــه صــورت الكترونيكــي در ســامانه ســتاد تــا ســاعت  13روز دوشــنبه مــورخ  98/4/17مــي باشــد  .تنهــا پاكــت «
الــف » ( تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار ) مــي بايســت بــه صــورت فيزيكــي تــا ســاعت  13روز دوشــنبه مــورخ  98/4/17بــه دفتــر حراســت و امــور
محرمانــه شــركت تحويــل گــردد.
 -8پاكتهــا در ســاعت  9صبــح روز ســه شــنبه مــورخ  98/4/18گشــوده خواهــد شــد  .حضــور يــك نفــر بــه عنــوان نماينــده شــركت همــراه بــا معرفــي نامــه
در جلســه بازگشــايي پاكتهــا بامانــع مــي باشــد.
 -9هزينه درج آگهي در چهار نوبت در روزنامه طبق تعرفه آزاد و در سامانه ستاد ،بارگيري ،حمل ،تخليه ،كنترل و بازرسي كاال به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -10پيشنهاد دهنده مي بايست ماليات و عوارض را در قيمت پيشنهادي خود در نظر بگيرد.
 -11كليه اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه شده از سوي مناقصه گر و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد.
 -12به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -13رعايــت قــرار دادن ضمانــت نامــه شــركت در فرآينــد ارجــاع كار در پاكــت « الــف » ،اســناد دريافتــي از كارفرمــا ،پروانــه كاربــرد عامــت اســتاندارد ( در صورت
شــمول )  ،اساســنامه شــركت  ،آخريــن آگهــي تغييــرات منــدرج در روزنامــه رســمي (مبنــي بــر مشــخص بــودن صاحــب امضــاي مجــاز) ،گواهــي مؤديــان مالياتــي
و گواهــي نمونــه امضــاي محضــري صاحــب امضــاي مجــاز (در صــورت عــدم وجــود نمونــه امضــاي مشــخص در اساســنامه يــا تغييــر آن) گــزارش حسابرســي
رســمي بــراي آخريــن ســال مالــي در پاكــت « ب » و پيشــنهاد قيمــت ( بــدون در نظــر گرفتــن ماليــات بــر ارزش افــزوده ) در پاكــت « ج » الزامــي مــي باشــد.
 -14كليه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .
 -15مدت اعتبار پيشنهادها بايستي حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و بدون هيچ مكاتبه ديگري براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد
 -16به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 -17ساير اطاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
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نوبت اول

دفتر قراردادها  -شركت آب و فاضالب استان بوشهر

« تجديد  4آگهي فراخوان مناقصه عمومی شماره » 97/21

وزارت نيرو

مناقصه عمومي يك مرحله اي ( ارزيابی ساده )

سازمان جهاد کشاورزي استان ايالم

شــرکت آب و فاضــاب اســتان بوشــهر در نظــر دارد نســبت بــه خريــد لــوازم يدکــی الکتروموتــور جهــت پايــداری و ارتقــای تاسيســات
آب شــرب شــبانکاره مطابــق اســناد مناقصــه اقــدام نمايــد  ،لــذا از کليــه توليدکننــدگان و فروشــندگان دعــوت مــي شــود کــه از ســاعت
 11صبــح روز پنجشــنبه مــورخ  98/4/6لغايــت ســاعت  18روز دوشــنبه مــورخ  98/4/10جهــت خريــد اســناد بــه ســامانه ســتاد بــه
نشــانی  www.setadiran.irمراجعــه نماينــد.
توضيحات :
 -1شماره فراخوان در سامانه ستاد 2098001344000085 :
 -2محل تامين اعتبار  :طرحهای عمرانی به صورت نقدی
 -3مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار  2,450,000,000ريال مي باشد که بايستي به صورت ضمانت نامه بانکي به نفع اين شرکت ارائه گردد.
 -4محل تحويل کاال  :ايستگاه پمپاژ شبانکاره
 -5مدت قرارداد  4 :ماه
 -6قيمــت خريــد اســناد  300,000ريــال مــي باشــد .کــه مــي بايســت بــه حســاب شــماره  2802-11-741393-5نــزد بانــك مهــر ايــران شــعبه مرکــزي
بوشــهر ( حســاب شــبا شــماره  IR440600280201100741393005نــزد بانــك مهــر ايــران شــعبه مرکــزي بوشــهر ) واريــز و گــردد .
 -7آخريــن مهلــت بارگــذاری مــدارک بــه صــورت الکترونيکــی در ســامانه ســتاد تــا ســاعت  13روز شــنبه مــورخ  98/4/22مــي باشــد  .تنهــا پاکــت « الــف » (
تضميــن شــرکت در فرآينــد ارجــاع کار ) مــی بايســت بــه صــورت فيزيکــی تــا ســاعت  13روز شــنبه مــورخ  98/4/22بــه دفتــر حراســت و امــور محرمانه شــرکت تحويل گــردد .
 -8پاکتهــا در ســاعت  9صبــح روز يکشــنبه مــورخ  98/4/23گشــوده خواهــد شــد  .حضــور يــك نفــر بــه عنــوان نماينــده شــرکت همــراه بــا معرفــي نامــه در
جلســه بازگشــايي پاکتهــا بامانــع مــي باشــد .
-9هزينه درج آگهي در ده نوبت در روزنامه طبق تعرفه آزاد و در سامانه ستاد  ،حمل  ،تخليه  ،بارگيري  ،کنترل و بازرسي کاال به عهده برنده مناقصه مي باشد .
-10کاالی تحويلی بايستی دارای دو سال گارانتی از زمان نصب و راه اندازی باشد .
 -11پيشنهاد دهنده مي بايست ماليات و عوارض را در قيمت پيشنهادي خود در نظر بگيرد .
-12کليه اسناد و مدارك خواسته شده و ارائه شده از سوي پيمانکار و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .
 -13به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 -14رعايــت قــرار دادن ضمانــت نامــه شــرکت در فرآينــد ارجــاع کار در پاکــت « الــف »  ،اســناد دريافتــي از کارفرمــا  ،مســتندات خواســته شــده  ،پروانــه کاربــرد عامت
اســتاندارد ( در صــورت شــمول )  ،اساســنامه شــرکت  ،آخريــن آگهــي تغييــرات منــدرج در روزنامــه رســمي ( مبنــی بــر مشــخص بــودن صاحــب امضــای مجــاز ) ،
گواهــی مؤديــان مالياتــی  ،گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــي بــراي آخريــن ســال مالــي  ،گواهــي نمونــه امضــاي محضــري صاحــب امضــاي مجــاز ( در صــورت عــدم
وجــود نمونــه امضــاي مشــخص در اساســنامه يــا تغييــر آن ) و کاتالوگهــا در پاکــت « ب » و پيشــنهاد قيمــت و آناليــز آن در پاکــت « ج » الزامــي مــي باشــد .
-15کليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .
 -16مدت اعتبار پيشنهاد  3 :ماه
 -17به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 -18ساير اطاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر

دفتر قراردادها  -شركت آب و فاضالب استان بوشهر
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نوبت دوم

« آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره » 98/51

وزارت نيرو

مناقصه عمومي يك مرحله اي (ارزيابي ساده)

شــرکت آب و فاضــاب اســتان بوشــهر در نظــر دارد نســبت بــه تهيــه پمــپ کــف کــش و ســاخت تجهيــزات ومتعلقــات
مرتبــط بــا ماشــين آالت جهــت تاسيســات شــهر بوشــهر مطابــق مشــخصات ذيــل اقــدام نمايــد  ،لــذا از کليــه تاميــن
شركت آب و فاضالب
کننــدگان ايــن کاال دعــوت مــي شــود کــه از ســاعت  15روز دوشــنبه مــورخ  1398/04/03لغايــت ســاعت  18روز پنجشــنبه
استان بوشهر
(سهامی خاص)
مــورخ  1398/04/06جهــت خريــد اســناد بــه ســامانه ســتاد بــه نشــاني  www.setadiran.irمراجعــه نماينــد.
توضيحات :
 -1شماره فراخوان در سامانه ستاد 2098001344000084 :
 -2محل تامين اعتبار  :طرحهاي عمراني به صورت اسناد خزانه اسامي سررسيد 1400/5/25
 -3مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار 952,000,000ريال مي باشد که بايستي به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شرکت ارائه گردد.
 -4محل تحويل کاال انبار امور آبفا بوشهر مي باشد .
 -5مدت قرارداد  3ماه مي باشد.
 -6قيمــت خريــد اســناد مناقصــه  300,000ريــال مــي باشــد .کــه مــي بايســت بــه حســاب شــماره  2802-11-741393-5نــزد بانــك مهــر
ايــران شــعبه مرکــزي بوشــهر ( حســاب شــبا شــماره  IR440600280201100741393005نــزد بانــك مهــر ايــران شــعبه مرکــزي بوشــهر )
واريــز و گــردد .
 -7آخريــن مهلــت بارگــذاري مــدارک بــه صــورت الكترونيكــي در ســامانه ســتاد تــا ســاعت  13روز دوشــنبه مــورخ  1398/04/17مــي باشــد  .تنهــا
پاکــت « الــف » ( تضميــن شــرکت در فرآينــد ارجــاع کار ) مــي بايســت بــه صــورت فيزيكــي تــا ســاعت  13روز دوشــنبه مــورخ 1398/04/17بــه
دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت تحويــل گــردد.
 -8پاکتهــا در ســاعت  10صبــح روز ســه شــنبه مــورخ  1398/04/18گشــوده خواهــد شــد  .حضــور يــك نفــر بــه عنــوان نماينــده شــرکت همــراه بــا
معرفــي نامــه در جلســه بازگشــايي پاکتهــا بامانــع مــي باشــد.
 -9هزينه درج آگهي در دو نوبت در روزنامه طبق تعرفه آزاد و در سامانه ستاد ،بارگيري ،حمل ،تخليه ،کنترل و بازرسي کاال به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -10پيشنهاد دهنده مي بايست ماليات  ،عوارض و ارزش افزوده را در قيمت پيشنهادي خود در نظر بگيرد.
 -11کليه اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه شده از سوي مناقصه گر و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد.
 -12به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -13رعايــت قــرار دادن ضمانــت نامــه شــرکت در فرآينــد ارجــاع کار در پاکــت « الــف » ،اســناد دريافتــي از کارفرمــا ،مســتندات ثبتــي تاميــن کننــده ،
مــدارک مربــوط بــه مشــخص بــودن و وجــود نمونــه امضــاي مجــاز تعهــدآور و کاتالوگهــا در پاکــت « ب » و پيشــنهاد قيمــت پاکــت « ج » الزامــي مي باشــد.
 -14کليه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .
 -15مدت اعتبار پيشنهادها بايستي حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و بدون هيچ مكاتبه ديگري براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد
 -16به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 -17ساير اطاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
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