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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی تجدید مزایده عمومی

نوبت دوم

شماره آگهی مناقصه  1400/12/39810 :مورخه 1400/04/28

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی
خدمــات خودرویــی (امــور نقلیــه ) شــبکه بهداشــت و درمــان تــکاب را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از جملــه دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد لــذا الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی
نســبت بــه انجــام مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی جهــت اخــذ شــرایط
مناقصــه و شــرکت در مناقصــه اقــدام نماینــد .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :تاریخ  1400/04/29می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ( دانلود ) از سایت  :مورخه  1400/04/29لغایت 1400/05/02
مهلت زمانی ارائه مدارک  :ساعت  13مورخه 1400/05/12
*( مهلــت زمانــی انجــام بارگــزاری مــدارک شــرکت در مناقصــه در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و تحویــل
پاکــت ( الــف ) بــه حراســت دانشــگاه )
تاریخ بازگشایی پاکتها  :ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخه 1400/5/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس  :ارومیه – بلوار رسالت – انتهای کوی اورژانس – ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تلفن 044-31937340:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام  88969737 :و85193768
امور قراردادها  ،مناقصات و مزایدات  -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
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آگهی

شــهرداری محمدیــه بــه اســتناد مجــوز شــماره/1400/13م/ش مــورخ 1400/01/16شــورای اســامی شــهرمحمدیه در نظــر
دارد تعــداد 10بــاب مغــازه واقــع در شــهر محمدیــه منطقــه 5هفــت هکتــاری جنــوب شــهر محمدیــه تعاونــی ادارات کــوی
کارمنــدان را بــا مشــخصات ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــه مــدت یکســال بــه صــورت اجــاره واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان میتواننــد از
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره 5000005118000008بــه شــرح ذیــل اقــدام نماینــد:
 -1کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایدهگــر و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایدهگــر در صــورت عــدم عضویــت
قبلــی مراحــل ثبتنــام در ســامانه مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند.
 -2شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 -3هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
 -4در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -5سایر اطاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد (سامانه ستاد) مزایده مندرج میباشد.
 -6شــرکتکنندگان میبایســت 5درصــد قیمــت کارشناســی مطابــق جــدول را بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه صــورت نقــدی یــا
ضمانتنامــه بانکــی بــه حســاب شــماره 3100002331001نــزد بانــک ملــی شــعبه محمدیــه ارائــه نماینــد.
 -7تاریخ انتشار تجدید مزایده در سامانه تاریخ  1400/04/29میباشد.
 -8مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 13روز یکشنبه  1400/05/03میباشد.
 -9مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت 13روز شنبه مورخ  1400/05/16میباشد.
 -10زمان بازگشایی پاکات ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ  1400/05/17میباشد.
 -11اطاعات تماس دستگاه مزایدهگذار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکتهای
الف_ آدرس :استان قزوین ،شهر محمدیه ،بلوار امام حسین (ع) ،شهرداری محمدیه .تلفن 02832562700
ب_ اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934و دفتر ثبتنام 88969737و 021-85193768
ردیف

آدرس ملک

کاربری

شماره
ملک

مساحت مترمربع
همکف

قیمت کارشناسی
سالیانه ریال

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده ریال

1

شهر محمدیه منطقه  5کوی کارمندان

سوپرمارکت

الف 1

27/86مترمربع

336/000/000ریال

16/800/000ریال

2

شهرمحمدیه منطقه  5کوی کارمندان

میوه فروشی

الف2

28مترمربع

336/000/000ریال

16/800/000ریال

3

شهرمحمدیه منطقه  5کوی کارمندان

پروتئینی و
گوشت

الف3

 28/14مترمربع

336/000/000ریال

16/800/000ریال

4

شهرمحمدیه منطقه  5کوی کارمندان

لبنیاتی

الف4

28/14مترمربع

336/000/000ریال

16/800/000ریال

5

شهرمحمدیه منطقه  5کوی کارمندان

آرایشگاه زنانه

الف5

27/86مترمربع

336/000/000ریال

16/800/000ریال

6

شهرمحمدیه منطقه  5کوی کارمندان

آرایشگاه مردانه

ب1

28مترمربع

336/000/000ریال

16/800/000ریال

7

شهرمحمدیه منطقه  5کوی کارمندان

پروتئینی و
گوشت

ب2

28مترمربع

336/000/000ریال

16/800/000ریال

8

شهرمحمدیه منطقه  5کوی کارمندان

میوه فروشی

ب3

28مترمربع

336/000/000ریال

16/800/000ریال

9

شهرمحمدیه منطقه  5کوی کارمندان

سوپرمارکت

ب4

28مترمربع

336/000/000ریال

16/800/000ریال

10

شهرمحمدیه منطقه  5کوی کارمندان

سوپرمارکت

ب7

28مترمربع

336/000/000ریال

16/800/000ریال

تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/29 :

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
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روابط عمومی شهرداری محمدیه

نوبت اول

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر اساس
شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات  ،اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد
صالحيت واگذار نمايد .لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت نمايند .به پيشنهادهاي
فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رديف

شرح پروژه

محل اجرا

مبلغ تضمين شركت
برآورد اوليه برمبناي
در فرآیندارجاع
(ريال)
فهرست1400
(ريال)
کار

صالحيت مورد
نیاز

1

بهسازی و آسفالت راه روستایی دره عمارت  -شیخ هابیل( تجدید)

کهگیلویه

86.212.255.451

4.311.000.000

رتبه 5راه و باالتر

2

ایمن سازی تنگ چویل( تجدید)

کهگیلویه

29.084.219.259

1.455.000.000

رتبه 5راه و باالتر

3

بهسازی و آسفالت راه روستایی گره ای چرام به چاسخار

چرام

82.414.256.657

4.121.000.000

رتبه 5راه و باالتر

4

تعریض پلهای ورودی یاسوج حدفاصل پلیس راه تا تل خسرو همراه
با ارزیابی کیفی( تجدید)

بویراحمد

115.981.098.082

5.800.000.000

رتبه  4راه و باالتر

5

لکه گیری و روکش آسفالت محور گچساران بی بی حکیمه

گچساران

23.186.169.919

1.160.000.000

رتبه 5راه و باالتر

6

لکه گیری و روکش آسفالت محور یاسوج اقلید

بویراحمد

30.626.383.955

1.532.000.000

رتبه 5راه و باالتر

دستگاه مناقصه گزار و نشــاني :اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگيلويه و بويراحمد -ياسوج  -ميدان
حمل ونقل
 -1اطالع رســانی از طریق ســايت الكترونيكي مناقصات /http://iets.mporg.ir :وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت
setadiran.ir
 -2زمان و محل دريافت اســناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط  :از تاريخ  1400/04/27لغايت پایان وقت مقرر در سامانه
ستاد  1400/04/29در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.irقابل دريافت می باشد.
 -3مناقصه گران مي بايست پاكت الف خود را تا پایان وقت مقرر در سامانه ستاد از تاريخ  1400/04/30لغايت 1400/05/13
به بایگانی فنی اداره پیمان و رسیدگی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای واقع دریاسوج  -میدان حمل ونقل تحويل و
رسيد دريافت دارند.همچنین پاکات الف و ب و ج باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند.
 -4جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ  1400/05/17راس ساعت  9صبح تشكيل مي گردد .از كليه مناقصه گران و يا
نماينده رسمي آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.
 -5تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتی www.sajar.
 mporg.irدارای اعتبار باشد و پاکات خود را در سامانه ستادایران بارگذاری کرده باشند.
 -6الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه ،پاكت الف کلیه ردیف ها و پاکت ب ردیف  4در لفاف مناسب الك و مهر شده
به بایگانی فنی اداره پیمان و رسیدگی تحویل نمایند.
 -7مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت  3ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي
باشد.
 -8ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
 -9هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -10شرکت کنندگان باید دارای صالحیت ایمنی از اداره کار باشند.
اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه وبويراحمد  -اداره پيمان و رسيدگي

آگهی مناقصه عمومی شماره 206838
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد « ،طراحی ،ساخت و نصب نمونه گیر سنگ شکن
به صورت  »EPCکارخانه سنگشکن خود را با برگزاری مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک
شرکت دارای صالحیت واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتهای توانمند در این حوزه دعوت میگردد در
صورت تمایل به حضور در مناقصه ،از تاریخ درج آگهی به مدت  7روز تقویمی در ساعات اداری به آدرس
ذیل به منظور دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
تهران ،خ مالصدرا ،خ شیراز شمالی ،کوچه پردیس ،پالک  ،55طبقه سوم ،دبیرخانه ،تلفن 021-41089000 :
مهلت ارائه پیشنهادات ساعت  12:00روز سهشنبه مورخ  1400/05/26است و میبایست به آدرس فوق تحویل
گردد.

آگهی مناقصه عمومی شماره 205900
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد« ،خرید یک دستگاه تراک آتشنشانی بنز  1924به
همراه متعلقات کامل اطفاء حریق » را با برگزاری مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت
دارای صالحیت واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتهای توانمند در این حوزه دعوت میگردد در صورت
تمایل به حضور در مناقصه ،از تاریخ درج آگهی به مدت  7روز تقویمی در ساعات اداری به آدرس ذیل به
منظور دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
تهران ،خ مالصدرا ،خ شیراز شمالی ،کوچه پردیس ،پالک  ،55طبقه سوم ،دبیرخانه ،تلفن 021-41089000 :
مهلت ارائه پیشنهادات ساعت  14:00روز چهارشنبه مورخ  1400/05/13است و میبایست به آدرس فوق
تحویل گردد.

