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نوبت دوم

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحلهای
شماره 1401/09

اداره كل بنارد و رديانوردي امیرآباد

 -1اداره کل بنــادر و دریانــوردی و منطقــه ویــژه اقتصــادی امیرآبــاد در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی (فشــرده) یــک مرحلــهای
عملیــات تامین،ســاخت و تحویــل تجهیــزات کمــک ناوبری(بویــه ،چــراغ و متعلقــات) بنــادر شــمال کشــور بــه شــماره  1401/09را از طریــق ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــائی پاکتهــا از طریــق
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد) بــه آدرس  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 ســازند .تاریــخ انتشــار مناقصــه در
ســامانه تاریــخ 1401/04/ 01مــی باشــد.
-2کارفرما  :اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 -3شماره فراخوان در سامانه2001003635000004 :
-4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  9:00صبح تاریخ  1401/04/01الی ساعت  10:00صبح تاریخ 1401/04/06
-5مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  10:00صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/04/21
-6زمان بازگشائی پاکتها :ساعت  10:30صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/04/21
-7شرایط الزامی شرکت در مناقصه:
 -1-7ارائه استانداردهای تولید مطابق اسناد ارزیابی کیفی در پاکت ارزیابی کیفی
 -2-7ارائه گواهینامه ارزیابی صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پاکت ارزیابی کیفی
-8اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
آدرس :مازنــدران بهشــهر زاغمــرز بنــدر امیرآبــاد و تلفــن011 - 34512138-34512410 :کــد پســتی 48541-51313 :شناســه ملــی14000180614 :
کــد اقتصــادی411319577986 :
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
-9اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 1456
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه (  ) www.setadiran.irبخش" ثبت نام/پروفایل تأمین کننده /مناقصه گر موجود است.
-10مدت اجرای پروژه :دوازده ماه 12 /ماه شمسی.
-11مبلــغ بــرآورد اولیــه  :برابــر  58.208.000.000ریــال ،معــادل پنجــاه و هشــت میلیــارد و دویســت و هشــت میلیــون ریــال مــی باشــد .هزینــه ی ایــن پــروژه
از محــل اعتبــارات اندوختــه (ســرمایه ای) ســازمان بنــادر و دریانــوردی تامیــن گردیــده و مشــمول نحــوه ی کســر حــق بیمــه ی طــرح هــای عمرانــی تامیــن اعتبــار
شــده از طریــق ســازمان برنامــه و بودجــه نمــی گــردد .بنابرایــن کل حــق بیمــه مــورد در خواســت ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه عهــده ی پیمانــکار مــی باشــد.
-12ســپرده شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار :مناقصــه گــران بایــد ضمانتنامــه ی بانکــی بــدون قیــد و شــرط و قابــل تمدیــد بــه دفعــات بــه مبلــغ
(( ))2.910.400.000ریــال و بــه حــروف ((دو میلیــاردو نهصــد و ده میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال)) یــا اصــل فیــش واریــزی وجــه بــه حســاب شــماره ی
 IR620100004101064571212386نــزد بانــک مرکــزی بــه نــام ســازمان بنــادر و دریانــوردی (بندرامیرآبــاد) (در پاکــت الــف) ارایــه نماینــد و تــا ســاعت
 10:00صبــح مــورخ تاریــخ  1401/04/21ســپرده موصــوف را بــه دبیرخانــه مرکــزی بنــدر امیرآبــاد تحویــل نماینــد.
 -13الزم بــه ذکــر اســت کــه ارســال مــدارك هیچگونــه حقــي را بــراي متقاضیــان ایجــاد نخواهــد کــرد و صرفـاً از شــرکت هایــي کــه صالحیــت آنــان بــر اســاس
اســناد ارزیابــي احــراز گــردد ،بــراي شــرکت در مناقصــه دعــوت بعمــل خواهــد آمــد.
 -14اسناد باید خوانا (حداقل  ) 300dpiاسکن و بارگذاری گردد .در صورت ناخوانا بودن به اسناد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -15بــا توجــه بــه ایجــاد قابلیــت جدیــد در ســامانه ســتاد( مطابــق بخشــنامه شــماره  1/140935مــورخ  99/05/11هیئــت محتــرم وزیــران) مهــر و امضــای
الکترونیکــی کلیــه اســناد بارگــزاری شــده در ســامانه ســتاد توســط صاحبــان امضــای مجــاز الزامــی اســت ،بدیهــی اســت در صــورت عــدم رعایــت ایــن بنــد در
ســامانه اســناد مناقصــه مذکــور بازگشــایی نشــده و مــردود اعــالم مــی گــردد .ضمنــا هزینــه درج آگهــی بــر عهــده کارفرمــا مــی باشــد.
شناسه آگهی1339306 :
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شماره فراخوان سامانه ستاد2001092409000044 :

شركت ملي گاز ایران
شركت گاز استان خراسانرضوي

 -1مناقصه گزار :شركت گازاستان خراسانرضوي واقع در مشهد–بلوار خيام  ،تقاطع ارشاد
 -2موضوع مناقصه :خرید  8000عدد شير قبل از رگوالتور به قطر  3/4اینچ جهت شبکه های پلی اتيلن –مناقصه شماره1401/15 :
 -3مدت قرارداد :سه ماه تقویمی
-4مدت اعتبار پيشنهادها :از تاریخي كه براي تسليم آن در فراخوان ذكرشده تا مدت  3ماه مي بایست معتبر باشد.
 - 5مبلــغ تضميــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار 950.000.000/- :ریــال مــي باشــد كــه مــی بایســت بــر اســاس یکــی از تضاميــن قابــل قبــول وفــق
آیيــن نامــه تضميــن معامــات دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659هـــ مــورخ  94/09/22تهيــه گــردد.
 -6متقاضيــان ثبــت شــده در ســامانه تــدارک كاالی وزارت نفــت ( )EPمــي تواننــد از تاریــخ  1401/04/01الــي  1401/04/07ضمــن مراجعــه بــه ســامانه ســتاد
نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد .ضمنـاً بارگــذاری و ارائــه گواهينامــه تایيــد ثبــت ســامانه  EPوزارت نفــت در ســامانه ســتاد دولــت الزامــی اســت.
 -7ضمانتنامــه شــركت در فراینــد ارجــاع كار مــی بایســت عــاوه بــر باركــذاری در ســامانه بصــورت دســتی و كاغــذی نيــزدر مهلــت مقــرر (ســاعت  14مــورخ
 )1401/04/21تحویــل دفتــر حراســت شــركت گاز اســتان خراســان رضــوی گــردد.
 -8آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد :ساعت  14مورخ 1401/04/21
 -9پيشــنهادهاي واصلــه در ســاعت  09:30صبــح مــورخ  1401/04/22دركميســيون مربوطــه بــاز و خوانــده مــي شــود و حضــور پيشــنهاددهندگان و یــا یــك نفــر
نماینــده مجازآنهــا بــا همــراه داشــتن معرفينامــه ممهــور بــه مهــر شــركت درجلســه افتتــاح پــاكات آزاداســت.
شــایان ذكــر اســت دسترســي بــه متــن ایــن آگهــي ،در ســایت  WWW.nigc-khrz.irامــکان پذیربــوده و در صــورت نيــاز بــه كســب اطاعــات بيشــتر بــا
تلفــن 051-36657300 :تمــاس بگيریــد.
شناسه اگهی 1339304 :
نوبت اول  1401/04/01 :نوبت دوم 1401/04/04 :
روابط عمومي شركت گاز استان خراسان رضوي
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•
نوبت دوم

تجدید آگهی مناقصه عمومی

وزارت نیرو

یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
به شماره آگهی۱۴۰۱/۰۶

شرکت آب و فاضالب
جنوب غربی استان تهران
(سهامی خاص)

شــرکت آب و فاضــاب جنــوب غــرب اســتان تهــران در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه خریــد
بارگیــری و حمــل ترانســفورماتور همــراه بــا بارانــدازی و تحویــل در انبــار کارفرمــا را مطابــق
اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه شــماره فراخــوان
 ۲۰۰۱۰۵۰۱۳۹۰۰۰۰۲۲برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری تجدیــد مناقصــه از دریافــت
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق ســامانه
تــدارکات الکترونیــک دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد
شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم وضعیــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در
ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی یکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه
محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه۱۴۰۱/۰۴/۰۱ :
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :ســاعت  ۱۱:۰۰مــورخ
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱تــا مــورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ســاعت ۱۹
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :ساعت  ۱۳تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
زمــان بازگشــایی پــاکات :از ســاعت  ۹صبــح تاریــخ  ( ۱۴۰۱/۰۴/۲۱در دفتــر قراردادهــای
شــرکت آبفــای جنــوب غربــی اســتان تهــران) میباشــد.
مدت پیمان ۱ :ماه شمسی می باشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵۶۹/۲۰۰/۰۰۰ :ریال
محل اعتبار :از منابع داخلی شرکت آب و فاضاب جنوب غربی استان تهران میباشد.
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در
خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پــاکات :آدرس  -تهــران  -کیلومتــر  ۲۲جــاده ســاوه،
شــهرک واوان ،بلــوار امــام خمینــی(ره) روبــروی نیــروی انتظامــی حــوزه ســتادی آبفــای جنوب
غــرب اســتان تهــران  -دبیرخانــه بــه کــد پســتی  ۳۳۱۷۸۶۹۳۷۱تلفــن۰۲۱۵۶۱۷۲۵۹۵ :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام۸۸۹۶۹۷۳۷ :
در ایــن مناقصــه فقــط تولیــد کننــدگان کاالی موضــوع مناقصــه و در اولویــت بعــدی
نماینــده رســمی (انحصــاری) تولیدکننــدگان و مجــاز بــه شــرکت در مناقصــه خواهنــد بــود و
شــرکت هــای واســطه و تجــاری مجــاز بــه حضــور در مناقصــه نمــی باشــند.
سایت ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir :
سایت آبفای جنوب غربی استان تهرانswest.tpww.ir:
سایت مهندسی کشورwww.nww.ir :
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آگهی فقدان سند مالکیت واقع در بخش  ۲۶فارس یاسوج
رحتراما مرضیه رمضانی فر فرزند صدرالدین با شماره شناسنامه  ۳۲۰صادره از ممسنی
با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۵۴یاسوج و یک
برگ تقاضای کتبی مدعی هستند که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان (طبق سند)
پالک  ۶۱۲.۳۳۰به مساحت  ۳۳۶.۳۱متر مربع به شماره چاپی  ۶۹۴۳۶۱سری ب سال ۹۶
مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ذیل دفتر  ۱۹۱صفحه  ۱۲۳انتقال قطعی یافته و به ثبت رسیده و سند مالکیت
آن بعلت جابجایی مفقود گردیده است.لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰
آئین نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله
ویا وجود سند مالکیت فوق الذکر نزد خود میباشد می تواند ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ انتشار
این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله را به این اداره تسلیم
نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل
سند مالکیت ارائه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک مذکور را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد نمود .تاریخ انتشار۱۴۰۱/۴/۴:
حسین فرخی -رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ب1401/42-52/

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد لولــه پلــی اتیلــن  200-315را
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره  2001005963000108برگــزار 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 آدرس  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 راجهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار
مناقصــه درســامانه تاریــخ  1401/04/04مــی باشــد.
مبلغ برآورد اولیه  63.570.000.000 :ریال
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه 3.178.500.000 :ریــال بــه صــورت ضمانــت بانکی(فراینــد ارجــاع کار) در وجــه شــرکت آب
و فاضــاب اســتان کرمــان
ضمانتنامه فوق باید به مدت  3ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :مورخ  1401/04/04لغایت 1401.04.07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز دوشنبه تاریخ 1401.04.20
آخریــن مهلــت تحویــل پاکــت (الــف) :بــه صــورت حضــوری ســاعت  14روز دوشــنبه مــورخ  1401/04/20بــه دبیرخانــه
شــرکت آب و فاضــاب اســتان
تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9روز سه شنبه تاریخ 1401/04/21
محل تامین اعتبار :منابع عمرانی اسناد خزانه اسامی  1403با حفظ قدرت خرید
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :کرمان بلوار  22بهمن شرکت آب و فاضاب استان کرمان تلفن034-33222960 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام 88969738 :و 85193768
تاریخ چاپ نوبت اول 1401/04/04
1401/04/
تاریخ چاپ نوبت اول 05
مدیریت روابط عمومي آموزش همگانی

