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نوبت دوم

www.ebtekarnews.com

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

وزارت نیرو

نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــاب سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات – مصــوب
 1383مجلــس شــورای اســامی از محــل اعتبــارات طرحهــای عمرانــی  ،بــه منظــور اجــرای پــروژه ای مطابــق
مشــخصات زیــر از کلیــه پیمانــکاران حقوقــی واجــد شــرایط  ،جهــت شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل آورد .
 – 1کارفرما  :شرکت آب و فاضاب سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه  :عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضاب شهر زاهدان ( اولویت دوم ) 1400
 – 3دستگاه نظارت  :شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضاب.
 – 4مبلــغ بــرآورد اولیــه  ( 74/952/456/572 :هفتــاد و چهــار میلیــارد و نهصــد و پنجــاه و دو میلیــون و چهارصــد و پنجــاه و
شــش هــزار و پانصــد وهفتــاد و دو ) ریــال .
 – 5مدت اجرای کار  ( 6 :شش ) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانکار  :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته آب ( حداقل پایه . ) 5
 – 7مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه  ( 3/750/000/000 :سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ) ریال
نــوع تضمیــن  :الــف – رســید بانکــی واریــز وجــه نقــد و ب – ضمانتنامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه هــای صــادره از ســوی موسســات
اعتبــاری غیربانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران هســتند بــه نفــع کارفرمــا .
-8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه :
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  1400/06/30لغایت  1400/07/07می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  14مورخ  1400/07/18می باشد .
تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت  8:30مورخ  1400/07/19می باشد .
لــذا شــرکتهای واجــد شــرایط مــی تواننــد پــس از انتشــار فراخــوان بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)
بــه آدرس  www.setadiran.irو بــا پرداخــت مبلــغ ( 500000پانصــد هــزار ) ریــال  ،اســناد مناقصــه را دریافــت و بــا توجــه بــه
مندرجــات اســناد مناقصــه و در مواعــد زمانــی منــدرج در ســامانه  ،مــدارک الزم شــامل پــاکات (الــف)  ( ،ب) و ( ج ) را مطابــق بــا
شــرایط مناقصــه تهیــه و بصــورت فایلهــای  PDFدر ســامانه فــوق بارگــذاری نماینــد .
نوبت اول  1400/06/30 :نوبت دوم 1400/06/31 :
شرکت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان
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آگهی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات – مصــوب
 1383مجلــس شــورای اســامی از محــل اعتبــارات طرحهــای عمرانــی  ،بــه منظــور اجــرای پــروژه ای مطابــق
مشــخصات زیــر از کلیــه پیمانــکاران حقوقــی واجــد شــرایط  ،جهــت شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل آورد .
 – 1کارفرما  :شرکت آب و فاضاب سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه  :عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضاب شهر زاهدان ( اولویت اول ) 1400
 – 3دستگاه نظارت  :شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضاب.
 – 4مبلــغ بــرآورد اولیــه  ( 79/965/926/377 :هفتــاد و نــه میلیــارد و نهصــد و شــصت و پنــج میلیــون و نهصــد و بیســت و شــش
هــزار و ســیصد و هفتــاد و هفــت ) ریــال .
 – 5مدت اجرای کار  ( 6 :شش ) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانکار  :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته آب ( حداقل پایه . ) 5
 – 7مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه  ( 4/000/000/000 :چهار میلیارد ) ریال
نــوع تضمیــن  :الــف – رســید بانکــی واریــز وجــه نقــد و ب – ضمانتنامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه هــای صــادره از ســوی موسســات
اعتبــاری غیربانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران هســتند بــه نفــع کارفرمــا .
-8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه :
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  1400/06/30لغایت  1400/07/07می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  14مورخ  1400/07/18می باشد .
تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت  8مورخ  1400/07/19می باشد .
لــذا شــرکتهای واجــد شــرایط مــی تواننــد پــس از انتشــار فراخــوان بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)
بــه آدرس  www.setadiran.irو بــا پرداخــت مبلــغ ( 500000پانصــد هــزار ) ریــال  ،اســناد مناقصــه را دریافــت و بــا توجــه بــه
مندرجــات اســناد مناقصــه و در مواعــد زمانــی منــدرج در ســامانه  ،مــدارک الزم شــامل پــاکات (الــف)  ( ،ب) و ( ج ) را مطابــق بــا
شــرایط مناقصــه تهیــه و بصــورت فایلهــای  PDFدر ســامانه فــوق بارگــذاری نماینــد .
نوبت اول  1400/06/30 :نوبت دوم 1400/06/31 :
شرکت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان

دفتر حقوقی و قرارداهای شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان
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دفتر حقوقی و قرارداهای شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان

فراخوان مناقصه عمومی شماره ( K-00-252نوبت دوم)
خرید قطعات یدکی کنتور آلتراسونیک مدل فلوسیک
از کلیــه تولیــد کننــدگان و تامیــن کننــدگان واجــد شــرایط کــه دارای اســتانداردهای مــورد تاییــد مربــوط مــی باشــند ،بــه منظــور شــرکت در ایــن مناقصــه دعــوت بــه
عمــل مــی آیــد.
مناقصه گزار :شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن واحد مناقصات07138114035 - 07138114045 :
شماره دفتر امور کاال(تاییدیه نمابر)071-38114014 :
شماره نمابر07138244833 :
موضوع مناقصه :خرید قطعات یدکی کنتور آلتراسونیک مدل فلوسیک
نحوه شرکت در مناقصه ،مهلت و محل ارسال مدارک:
• شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2000092586000117 ،می باشد .متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف :نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.
ب :بــرای دریافــت اســناد مناقصــه ،از طریــق نشــانی اینترنتــی ( https://setadiran.irکــد فراخــوان  ) 2000092586000117بــه مــدت  7روز از تاریــخ درج آگهــی
نوبــت اول اقــدام نمــوده و اســناد الزم بــه منظــور ارزیابــی کیفــی ،ارزیابــی شــکلی ،پیشــنهاد فنــی و پیشــنهاد مالــی را طــی مــدت  14روز از آخریــن مهلــت دریافــت اســناد،
حداکثــر تــا تاریــخ  1400/07/20در ســامانه مذکــور بارگــذاری نمــوده و در همیــن بــازه نســبت بــه ارســال ضمانــت نامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار و ســایر مــدارک الزم به
نشــانی شــیراز ،بلــوار اســتقالل ،تقاطــع بــاغ حــوض ،ســاختمان مرکــزی شــرکت گاز اســتان فــارس ،دبیرخانــه حراســت ،کــد پســتی 71759-57111 :اقــدام نماینــد .مناقصــه
گــران مــی بایســت تــا پایــان فرآینــد مناقصــه ،بــه منظــور آگاهــی از هــر گونــه تغییــر در اســناد مناقصــه ،زمــان گشــایش پاکــت هــا و  ...ســامانه فــوق را زیــر نظــر بگیرنــد.
• ذکر شماره تلفن ،شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال در نامه اعالم آمادگی ضروری است.
تاریخ چاپ نوبت اول1400/06/30 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1400/06/31 :
شناسه آگهی 1192294 :
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس
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نوبت اول

آگهی مزایده اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمد
بدین وسیله به اطالع عموم می رساند اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد بر اساس برنامه اجرایی سال  1400در خصوص فروش و واگذاری اراضی و همچنین استناد به بند  11موارد تفویض
اختیار ابالغی از ســوی ســازمان ملی زمین ومسکن یک قطعه زمین تجاری دو نبش واقع در یاسوج روبروی سینمای قدیم نبش خیابانهای شریعتی و زاگرس به صورت نقد از طریق مزایده عمومی تحت پالک وکروکی
پیوست بر اساس ضوابط ومقررات قانونی به قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری با رعایت قوانین و مقررات به فروش برساند.لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1400/6/30لغایت  1400/7/14به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت  http://setadiran.irمراجعه نمایند.
ردیف

شماره پالک

مساحت(مترمربع)

آدرس ملک

نوع کاربری

1

729/4313

173.75

یاسوج-روبروی سینما قدیم-نبش
خیابان های شریعتی و زاگرس

تجاری

قیمت هر متر مربع

(ریال)

450.000.000

قیمت کل

(ریال)

78.187.500.000

 مزایده گزار و نشانی:یاســوج-ضلع جنوبی میدان شهید حسین فهمیده-ساختمان شماره -1اداره کل راه و شهرسازیاستان کهگیلویه وبویراحمد
 مزایده گران می بایســت پاکت مهر و موم شــده حاوی ضمانت نامه بانکی دارای مشخصات کامل بابت سپرده به مبلغ5درصد قیمت پایه به مبلغ ( 3/909/375/3ریال) دارای ســه ماه اعتبار از تاریخ صدور در وجه اداره کل راه وشهرسازی
استان را در وقت اداری از تاریخ  1400/6/30لغایت  1400/7/14ساعت  14:00به دبیرخانه حراست اداره کل راه وشهرسازی
استان واقع در یاسوج -ضلع جنوبی میدان شهید حسین فهمیده ساختمان شماره یک تحویل و رسید اخذ نمایند.
 به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه یا ضمانت نامه کمتر از  5درصد مبلغ پایه،مبهم،ناخوانا ،مشروط دارای خط خوردگی یاتحویل در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 اداره کل راه وشهرسازی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. کلیه هزینه های نقل و انتقال(دارایی،ثبت،شــهرداری وهزینه های دفترخانه سندنویسی)نشر آگهی به اضافه هزینهکارشناسی رسمی دادگستری و سایر هزینه ها به عهده برنده مزایده است.
 جلســه کمیسیون بازگشایی مزایده مورخ  1400/7/17ساعت  10صبح در محل سالن جلسات ساختمان شماره  1برگزارمی گردد.
 برنده مزایده ظرف  30روز از تاریخ اعالم نظر کمیسیون مزایده مهلت دارد نسبت به واریز وجه به حسابی که این ادارهکل کتبا اعالم می دارد اقدام نماید ودر صورت عدم مراجعه برنده اول،سپرده وی به نفع خزانه دولت ضبط ونفر دوم برنده
مزایده اعالم خواهد شد و در صورت عدم مراجعه (نفر دوم)مزایده تجدید خواهد شد.
 برنده مزایده توجه داشته باشــد در صورت بروز هرگونه مشکل از نظر حقوقی یا ثبتی وموارد پیش بینی نشده بهایواریزی عینا به متقاضی مسترد و هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

