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پژوهشگران آمریکایی مطرح کردند

بیماری کبد چرب میتواند به بروز بیماریهای عصبی منجر شود

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که بیماری
کبد چرب میتواند به بروز التهاب عصبی و بیماریهایی مانند
آلزایمر منجر شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساینستایمز ،پژوهشگران
دانشگاه کارولینای جنوبی موفق شدهاند طی بررسی
جدیدی ،دلیل ارتباط میان بیماری کبد چرب غیر الکلی
و مشکالت عصبی را کشف کنند .آنها در پژوهشهای
خود ،به بررسی نقش پروتئینی موسوم به لیپوکالین۲-
پرداختهاند که به التهاب عصبی منجر میشود و شاید
بتواند گسترش بیماریهایی مانند آلزایمر و پارکینسون را
در افراد مبتال به کبد چرب توضیح دهد.
این پژوهش ،بر اساس یافتههای پژوهشهای پیشین انجام شده
است که ارتباط میان مسیرها و مکانیسمهای میان کبد و میکروبیوم روده را با قسمتهای دیگر بدن
نشان میدهند و بر بیماریهای کبد ،سندروم متابولیک و اضافه وزن تمرکز دارند.
بسیاری از مردم جهان به بیماری کبد چرب مبتال هستند ،اما از آن خبر ندارند .این بیماری
خاموش میتواند به سیروز کبدی ،سرطان کبد ،از بین رفتن کبد و بسیاری از بیماریهای کبدی
دیگر منجر شود .یافتههای این پژوهش نه تنها ارتباط میان بیماری کبد چرب و التهاب عصبی را
تایید میکند ،بلکه نحوه پیش آمدن آن را هم توضیح میدهد.
در مقاله این پژوهش آمده است :لیپوکالین ،۲-یکی از پروتئینهای مهمی است که در
کبد تولید میشود و با جریان خون ،در سراسر بدن فرد مبتال به کبد چرب غیر الکلی به
گردش درمیآید .اهمیت نتایج پژوهش ما به این دلیل است که افراد مبتال به بیماری کبد
چرب ،نشانههای آلزایمر و پارکینسون را در سنین باالتر بروز میدهند .دانشمندان میتوانند از
یافتههای این پژوهش ،برای درک بهتر پیامدهای التهاب عصبی در بیماران مبتال به کبد چرب
و ارائه درمان بهتر استفاده کنند.
گزارشهای مراکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا نشان میدهد  ۹۰درصد افراد مبتال به اضافه
وزن و بین  ۴۰تا  ۷۰درصد افراد مبتال به دیابت نوع دو ،به بیماری کبد چرب نیز مبتال هستند .موارد
خطرناک دیگر نیز کلسترول باال ،فشار خون باال و سندروم متابولیک را شامل میشوند.
این پژوهش نشان میدهد افرادی که بیشتر در معرض خطر بیماری کبد هستند ،لیپوکالین۲-
بیشتری در خون خود دارند و امکان بروز التهاب مغزی نیز در آنها بیشتر است.
پراکاش ناگارکاتی ،از پژوهشگران این پروژه گفت :التهاب مزمن ،یک عامل مهم در آغاز
بیماریهای عصبی به شمار میرود .شاید پژوهش ما بتواند به ارائه درمانهای جدیدی برای التهاب
عصبی کمک کند.
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آگهی مناقصه عمومی

مناقصه(یک مرحله ای)

نوبت دوم

شماره مناقصه  30333 :شماره مجوز1399/1688 :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره سامانه

مبلغ تضمین

1

خدمات امدادی مشترکین و تاسیسات گاز،تعمیرات و....بهشهر،نکا،گلوگاه و....

2099091578000047

2/974/441/000

59/488/802/731

2

خدمات بهره برداری شهرستان قائمشهر(شامل تعمیرات تاسیسات ،جابجایی انشعاب و )....

2099091578000048

4/694/950/000

99/747/002/229

محل اجرای پروژه  :در محدوده گاز استان مازندران
فرش اعتبار  :منابع داخلی  /منابع جاری
تا تامین
محل
از -1
آرش
طرح :محمد طحانی
 -2نــوع تضمیــن فراینــد ارجــاع کار  :ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــر اســاس آییــن نامــه تضامیــن معامــات دولتــی مصوبــه هیــات وزیــران بــه شــماره /123402ت  50659ه مــورخ 1394/9/22
و اصاحــات بعــد از آن در خصــوص کارهــای پیمانــکاری یــا واریــز وجــه نقــدی بــه حســابی کــه در اســناد مناقصــه قیــد گردیــده واریــز گــردد.
 -3تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :ساعت  10صبح روز دوشنبه  99/4/16می باشد.
 -4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14:30روز چهارشنبه تاریخ 99/4/18
ماشین
!۷ــد ارجــاع کار در ایــن مهلــت ثبــت اتوماســیون اداری و تحویــل
سری فرآین
وــرکت در
مش
کابینـتبناماــه
اصــل ضمانـ
( 99/4/28ضمنـ
 -5مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد  :ســاعت  14:30روز شــنبه تاریــخ
اسکالیدـا با
کادیالک
بازیدبیرخانــه رمــز محرمانــه حراســت گــردد)
 -6زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 99/4/29
کمپانی روسی  Exobiliteبا کادیالک همکاری کرده تا نسخههای فوق
 -7مدت اعتبار پیشنهادها  :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
لوکس و تولید محدودی از چهارمین نسل اسکالید را معرفی کند .طبق گفته
 -8شرایط متقاضی:
این شرکت تنها  ۷۷دستگاه از کادیالک اسکالید موردبحث تولید خواهد شد.
 داشتن گواهی صاحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با ظرفیت آزاد داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرمااید ه این کار تغییرات مهم در کابین بوده و بدنه نیز دارای برخی اصالحات
 داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و داراییمالیم خواهد بود.
 ثبت نام و اخذ کد اطاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.irسری ۷
ـنمو
با
اسکالید
تعویض
ـطایند
متوسفـر
ـات این
موردعالقه
راهکارهــای
نامــه
کابینآییـ
ـت مباــاده 4
کابین بــا رعایـ
ـی اســت.
باشــد الزامـ
بخشــاب معامـ
 ارائــه صورتهــای مالــی حسابرســی شــده منتهــی بــه  97/12/29بــرای پیشــنهادهای بــاالی  10برابــر نصافزایــش ضمانــت اجــرای و تقویــت حسابرســی.
است .طبق خواسته مشتری ،صندلیها ،پانل دربها ،داشبورد ،استراحت
 ((حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها سه مناقصه گر می باشد)).تها و… با نمونههای بکار رفته در بامو یا رولزرویس تعویض
دس
گاه
 قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد(.در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد) .پوشها
مراجعهکف
شدهبوده و
آلکانترا
دریافتهم
جهتسقف
پوشش
نها
ستو
شوند.
نمایند.
جنس اعام
اسنادازبه سایت
فوقو الذکر
شده
تعیین
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند(( ))8فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،می توانند مدریمهلت
غیــر اینصــورت مســئولیت عــدم اطــاع رســانی در مواقــع ضــروری بــه
خاصیــد در
جنسارائــه نماین
نیز ســتاد
 شــرکت کننــدگان در مناقصــه ،میبایســت شــماره ثابــت و شــماره فکــس دفتــر خــود را در ســامانهدارند.
عهــده آن شــرکت مــی باشــد و حــق هیچگونــه اعتراضــی نخواهنــد داشــت.
لیست آپگریدهای اسکالید شبیه لیست تجهیزاتی است که در قایقهای
 بــه پیشــنهادات شــرکت هــای دارای هیــات مدیــره مشــترک موثــر در انجــام مناقصــه ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد  .جهــت کســب اطاعــات بیشــتر در ســایت شــرکت گاز اســتان مازنــدران بــهشود .در این خودرو شاهد مواردی
مراجعــهمی
دالری دیده
لوکس چند
نماییــد.
میلیونhttp : //
iets.mporg.ir
آدرس  www.nigc-mazandaran. irو پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کشــور بــه آدرس
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
همچون شیشه جلوی  ۸میلیمتری سه الیه با پوشش زرهی ،ترمزهای ۶
021-57895000
 021-41934و
مرکز
سال  ۱۹۹۹تاکنون یکی از نمادهای
زمان معرفی در
تماس :اسکالید از
کادیالک
پیستونه قویتر و صندلیهای جلوی سری  ۷با عملکرد ماساژ ،تهویه و…
دفتر ثبت نام  88969737 :و 95193768
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

لوکس این شرکت بوده و علیرغم اینکه اولین نسخه آن یک مدل برگرفته
از جی ام سی یوکان بود اما اسکالید از نظر کیفیت ساخت همواره جزو
شاخصترین شاسی بلندها بوده است .اسکالید که رقیب محصوالتی
همچون بامو  X7و مرسدس بنز  GLSاست هماکنون یک خودروی لوکس
واقعی بوده مخصوصا ً اینکه مدل سال  ۲۰۲۱آن دگرگونیهای عظیمی را
تجربه کرده است.
خب شما چگونه یک محصول تثبیت شده را در دنیای اشرافیت بهبود
میبخشید؟ بله آن را به روسیه میفرستید تا آنها کار خود را به شیوهای
خاص انجام دهند!
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ه ای استان کرمان

4342
خواهید بود .این خودرو همچنین از شیشههای ضد صدا ،ایزوله کامل صدا

و پردههای جانبی سود میبرد.
مالکان اسکالید هم میتوانند با پرداخت مبالغ بیشتر به دستگاه قهوه ساز
و حتی سیستم ترمز کربن سرامیکی دست پیدا کنند.
البته این تغییرات با هزینه بسیاری همراه بوده و جدای از خود خودرو
باید  ۹۸,۲۳۶دالر را کنار بگذارید .با سفارش تمامی آپشن ها باید هزینه
 ۱۱۷,۵۶۴دالری را پرداخت کرد .این شرکت هنوز تصویری از خودروهای
خود را منتشر نکرده است.
منبع :پدال ()pedal.ir

فرم شماره (- )6آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
تجدید شده شماره 99/1005

شرکت مناقصه گزار  :شرکت تولید نیروی برق اصفهان

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق اصفهان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
( شرکت در مناقصه )  -ریال

شرایط و الزامات ورود به مناقصه

99/1005

خرید لوله های بویلر واحد  5نیروگاه اصفهان

5/900/000/000

با ارزیابی انجام می شود .

4342

دفتر مرکزي :تهران ،زرتشت غربي نرسيده
به بيمارستان مهر ،پالک  ،56طبقه سوم ،واحد 5
تلفن88994609 -88975710 :
فاکس88975709 :

سامانه پيامکي30006000404000 :
ebtekarnews@gmail.com
سازمان آگهي ها88242214 :

سازمان شهرستانها۰۹۱۲۹۴۳۷۴۸۶-88263696 :
توزيع :شرکت نشرگسترامروز

چاپ :همشهری(3روزتاب) 44545076 -

چهارشنبه  18 /تیر  / 1399شماره 4580
 16ذیالقعده  8 -1441جوالی 2020
اذان صبح 4:11 .....................................
طلوع آفتاب 5:56 ................................
اذان ظهر 13:09 ....................................
غروب آفتاب 20:14 ...............................
اذان مغرب20:44 ..................................

شــهرداری زاهــدان در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه " بهســازی ســطحی معابــر فرعــی و کوچــه هــای محــدوده منطقــه ســه شــهرداری
زاهــدان» واقــع در شــهر زاهــدان،را بــه شــرکت هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در رشــته راه و ترابــری در پایــه  5ارائــه میشــود.کلیه 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
ادرس  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 ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/16می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :از ســاعت  9:00روز دوشــنبه مــورخ  1399/04/16تــا روز پنــج شــنبه مــورخ  1399/04/26بــه متقاضیــان ارائــه
میگــردد .ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500.00ریــال بــه حســاب شــماره  2500149941بانــک تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نام و نشانی مناقصه گزار :شهرداری زاهدان به نشاني زاهدان  -خیابان آزادی – کدپستی - 9813673157 :تلفن 054 – 33224064-7 :
• مدت اجرای کار  9ماه شمسی می باشد.
موضوع (پروژه)

برآورد اولیه (ریال)

بهسازی سطحی
معابر فرعی
و کوچه های
محدوده منطقه سه
شهرداری زاهدان

89،852،583،621
( هشتاد و نه میلیارد و هشتصد
و پنجاه و دو میلیون و پانصد و
هشتاد و سه هزار و ششصد و
بیست و یک ) ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار(ریال)

محل تامین
اعتبار

زمان تحویل
پیشنهادها

محل و زمان بازگشایی
پاکات

( 4،500،000،000چهار میلیارد و
پانصد میلیون)ریال

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

حداکثر تا
ساعت08:00
صبح روز
دوشنبه مورخ
1399/05/06

ساعت  9:00روز دوشنبه
مورخ  1399/05/06در
محل شهرداری مرکز

 2500150362به نام حساب سپرده
نزد بانک شهر شعبه زاهدان.

• بــرآورد اولیــه :بــرآورد اولیــه براســاس دفترچــه فهرســت بهــاء پایــه رشــته راه بانــد فــرودگاه و زیرســازی راه آهــن ســال  1399مــی باشــد.ضمناً دفترچــه فهرســت بهــاء
پایــه دفترچــه فهرســت بهــاء پایــه رشــته راه بانــد فــرودگاه و زیرســازی راه آهــن ســال  1399جــزء اســناد و مــدارک پیمــان محســوب میگــردد.
• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یــا بــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن
معامــالت دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــک) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه
معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي
ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
• جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات توســط مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای شــهرداري زاهــدان بــه
نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي ســعدي -بلــوک اول -طبقــه ســوم -تلفن054-33213180:انجــام میگیــرد.
• محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه 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 ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت
پاکــت الک و مهــر شــده شــامل پاکــت لفــاف و پاکــت الــف بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی - 9813673157
تلفن  054-33224064تحویل گردد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737

شهرداری زاهدان
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•

نوبت اول

عنوان پروژه ها  " :ترمیم نوارهای حفاری شرکت گاز به مساحت  75600متر مربع در سطح معابر کل شهر زاهدان "
کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه هــای « ترمیــم نوارهــای حفــاری شــرکت گاز بــه مســاحت 75600
متــر مربــع در ســطح معابــر کل شــهر زاهــدان» واقــع در شــهر زاهــدان،را بــه شــرکت هــای دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
کشوردررشــته راه و ترابــری حداقــل در پایــه  5واگــذار نماید.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 ادرس  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 ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/04/18می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :از روز چهــار شــنبه مــورخ  1399/04/18تــا روز پنــج شــنبه مــورخ 99 /04/26بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد.
ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500.00ریــال بــه حســاب شــماره  2500149941بانــک تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی –بلــوک
اول-طبقــه ســوم-تلفن  -054-33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت میگیــرد.
ردیف

نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه  :کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد تــا مبادلــه قــرارداد  ،بــا مراجعــه بــه « ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت ( ســتاد ) » بــه آدرس  www.setadiran.irامــکان پذیــر خواهــد بــود  ( .تمــاس بــا کارفرمــا در صــورت لــزوم در ســاعات اداری بــا شــماره هــای تمــاس  37871781و
 031 -37871785داخلــی ( ) 8017
مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از روز یکشنبه مورخ  1399/04/22لغایت روز پنج شنبه مورخ 1399/04/26
نــوع تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار( شــرکت در مناقصــه )  :ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر یــا فیــش واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره  4101121130232162نــزد
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــه نــام پرداخــت درآمــد شــرکت تولیــد نیــروی بــرق اصفهــان
مهلــت و محــل تحویــل پاکتهــای مناقصــه  :نســخه الکترونیکــی کلیــه مــدارک و مســتندات مناقصــه بایســتی حداکثــر تــا ســاعت  9: 00صبــح روز دوشــنبه مــورخ  1399/05/06در
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بارگــذاری گــردد  .ضمنــا الزم اســت صرفــا پاکــت ( الــف ) بــه صــورت فیزیکــی تحویــل امــور تــدارکات و قراردادهــای شــرکت تولیــد نیــروی
بــرق اصفهــان بــه نشــانی اصفهــان  ،ابتــدای اتوبــان ذوب آهــن  ،بلــوار شــفق  ،خیابــان نیــروگاه  ،جنــب ســاختمان معاونــت بهــره بــرداری کــد پســتی  8178615651 :گــردد و پاکــت هــای
( ب ) و ( ج ) صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بارگــذاری گــردد .
زمان و محل بازگشایی پاکتهای مناقصه  :ساعت  10:00صبح روز دوشنبه مورخ  1399/05/06سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان
سایر شرایط مناقصه :
 -1به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء  ،مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخوهد شد .
 -2به درخواست ها و مدارک ارسالی بعد از ساعت  9:00صبح روز دوشنبه  99/05/06ترتیب اثر داده نخوهد شد .
 -3اطاعــات تمــاس « ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) » جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی ( توکــن ) :
مرکــز تمــاس  021-27313131:دفتــر ثبــت نــام  88969737 :و  ( 021-85193768اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه  www.setadiran.irبخــش
« ثبــت نــام  /پروفایــل تامیــن کننــده  /مناقصــه گــر » موجــود اســت ).
 -4سایر اطاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد .
 -5ضمنا « می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی ذیل مشاهده کنید .
www.setadiran.ir
www.tpph.ir
http://iets.mporg.ir
شرکت تولید نیروی برق اصفهان
شناسه آگهی 906831 :
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محمدعلي وکيلي

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت گاز استان مازندران
(سهامی خاص)

مبلغ برآورد

صاحب امتياز و مدير مسئول:

عنوان پروژه  " :بهسازی سطحی معابر فرعی و کوچه های محدوده منطقه سه شهرداری زاهدان "
کارفرما  :شهرداری زاهدان

•

شــرکت گاز اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــات جــدول ذیــل را بیــن پیمانــکاران واجــد شــرایط بــا مشــخصات و شــرایط ذکــر شــده بــه روش مناقصــه عمومــی و
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 دولت(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبــل ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران

1

موضوع (پروژه)

برآورد اولیه (ریال)

ترمیم نوارهای حفاری
شرکت گاز به مساحت
 75600متر مربع در
سطح معابر کل شهر
زاهدان مدت اجرای
پروژه شش ()6ماه
شمسی میباشد.

65،267،363،431
( شصت و پنج میلیارد
و دویست و شصت و
هفت میلیون و سیصد
و شصت و سه هزار و
چهارصد و سی و یک)
ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار(ریال)
 ( 3،270،000،000سه میلیارد و
دویست و هفتاد)
در صورت واریز وجه نقد به
شماره حساب 2500150362
به نام حساب سپرده نزد بانک
تجارت

محل تامین
اعتبار
درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

زمان تحویل
پیشنهادها
حداکثر ساعت
 9صبح روز
دوشنبه مورخ
99/05/06

محل و زمان بازگشایی
پاکات
ساعت  10:30روز
دوشنبه مورخ
99/05/06در محل سالن
کنفرانس شهرداری
مرکز واقع در خیابان
آزادی –شهرداری
زاهدان

• بــرآورد اولیــه پــروژه هــا براســاس دفترچــه فهرســت بهــاء پایــه رشــته راه ،بانــد ،فــرودگاه و زیرســازی راه آهــن ســال  1399مــی باشــد و دفترچــه فهرســت بهــاء پایــه
رشــته راه ،بانــد ،فــرودگاه و زیرســازی راه آهــن ســال 99جــزء اســناد و مــدارک پیمــان محســوب میگــردد.
• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن
معامــالت دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــک) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه
معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي
ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
• محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه 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 ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مناقصــه گــران بایســتی
پیشــنهاد خــود را مطابــق شــرایط مناقصــه در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن
 054-33224064تحویــل نمایند.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737
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شهرداری زاهدان

