
آگهیشنبه / 8 بهمن 1401 / شماره 5298 www.ebtekarnews.com

10

پژو405 مدل1۳8۷به شماره  نامه خودرو سواری  وبیمه  وبرگ سبز  سند 
شماره  موتور1248۶2۳0224به  شماره  ایران9۳به  پالک۳۳ی8۷5 

شاسی40۳29989بنام وحید جناب مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

۶4به  شماره  به  استانداری  مسکن  تعاونی  واگذاری  زمین  قرارداد  برگ 
مساحت 200متر مربع واقع در یاسوج  تل خسرو فاز دوم به نام مهر انگیز 

عسکریان به شماره ملی ۶۶19901۳۶0 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي )01/23(
شركت گاز استان بوشهر در نظر دارد انجام خدمات ذيل را براساس مشخصات و شرايط كلي مندرج در جدول و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.

شرکت گاز استان بوشهر – بوشهر – فلکه قدس – بلوار رئیسعلی دلواری –نرسیده به چهارراه کشتیرانی نام و نشاني مناقصه گزار1

گازرســانی بــه بخــش دوم مهــران از توابــع شهرســتان بنــدر لنگــه اســتان هرمــزگان شــامل شــهر لمــزان و 28 روســتا شرح خدمات 2
بــه متــراژ تقریبــی 295 کیلومتــر بهمــراه نصــب2800  فقــره انشــعابات پلــی اتیلــن 

یک مرحله اي نوع مناقصه 3

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(مکان توزیع و تحویل اسناد4

ــدارکات 5 ــامانه ت ــی از س ــی کیف ــناد ارزیاب ــت اس ــت دریاف ــن مهل آخری
ــران( ــتاد ای ــت )س ــی دول تا ساعت 19:00 روز دوشنبه 1401/10/05الکترونیک

آخریــن مهلــت اعــام آمادگــی و ارســال اســناد ارزیابــی کیفــی از طریــق 6
تا ساعت 19:00 روز سه شنبه 1401/10/20ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد ایــران(

دوشنبه 1401/10/26اولین روز توزیع اسناد7

چهارشنبه 1401/10/28آخرین روز توزیع اسناد8

دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت گاز استان بوشهر –شنبه 1401/11/08مکان تحویل ضمانتنامه و زمان تحویل پیشنهادها9

سالن کنفرانس شرکت گاز استان بوشهر –  شنبه 1401/11/08مکان و زمان گشایش پیشنهادها10

1,053,608,693,204 ریال  برآورد اولیه11

ضمانتنامه معتبر بانکي _ 000,000, 27,073 ریالنوع و میزان تضمین شرکت در فرایند  ارجاع کار12

به میزان )بیست( 20 درصد مبلغ اولیه پیمان میزان پیش پرداخت13

رتبه بندي14
1- گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

2- گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- ارائه گواهینامه تایید صاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

2001091368000045شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(15

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.16

ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی، مربوط به سال 1400 یا آخرین سال عملکرد شرکت الزامی  می باشد.17

از كلیــه شــركت ها/پیمانــکاران واجــد شــرايط دعــوت مــي شــود جهــت اعــام آمادگــي و شــركت در مناقصــه از طريــق ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.SetadIran.ir  اقــدام نماينــد تــا پــس از بررســي 
اســناد و مــدارك واصلــه در چارچــوب ضوابــط و مقــررات داخلــي از شــركت هــاي واجــد شــرايط جهــت دريافــت اســناد و مــدارك مناقصــه دعــوت بعمــل آيــد. 

تلفن تماس : 07733337603- 07731664291
فکس : 33330964-077  شماره تايیديه فکس : 077-31664115

شناسه آگهی:  1429315    
نوبت اول: 1401/09/30 نوبت دوم : 1401/10/03 

9636
روابط عمومي شركت گاز استان بوشهر

نوبت دوم

شركت ملی گاز ایران
شركت گاز استان بوشهر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
شماره مناقصه: 88710030

159

نوبت اول

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را به پیمانکار ذیصالح و واجد شرایط واگذار نماید. 
ــی،  ــوار طالقان ــال گاز ( ســاری- بل ــات انتق ــه 9 عملی ــران ) منطق ــال گاز ای ــزار : شــرکت انتق ــه گ ــتگاه مناقص ــانی دس ــام و نش 1 - ن

ــه میــدان هــالل احمــر نرســیده ب
2-موضوع و محل اجرای پروژه : تقویت و ایمن سازی سازه حفاظتی رودخانه ماشالک نوشهر

3-مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار:  502.166.688  ریــال  بــه صــورت یکــی از تضامیــن مذکــور در جــدول شــماره 4 
آییــن نامــه تضمیــن در معامــالت دولتــی

4-برآورد اولیه مناقصه و مبانی آن :  10.043.333.777    ریال بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه 
5-محــل، زمــان و مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه: از مــورخ 1401/11/10 الــی 11/12/ 1401  صرفــا از طریــق ســامانه ســتاد امــکان 

دانلــود )دریافــت( اســناد مناقصــه امــکان پذیــر اســت.
6-تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا مورخ 1401/11/30  صرفا  از طریق سامانه ستاد بارگذاری اسناد امکان پذیر است.

7- محــل و زمــان گشــایش پیشــنهادات : ســاری - بلــوار طالقانــی- نرســیده بــه میــدان هــالل احمــر - ســالن کنفرانــس ســاختمان 
مرکــزی منطقــه 9 عملیــات انتقــال گاز – تاریــخ گشــایش پیشــنهادات پــس از انجــام فراینــد ارزیابــی کیفــی متعاقبــاً اعــالم خواهــد شــد.

8-مــدت اعتبــار پیشــنهادات : بــا توجــه بــه اینکــه مناقصــه گــران مــی تواننــد تــا آخریــن روز مهلــت ارائــه پیشــنهاد اعــالم شــده در 
ســامانه ســتاد، نســبت بــه جایگزینــی و اصــالح قیمتهــای خــود اقــدام نماینــد لــذا  قیمــت پیشــنهادي مناقصــه گــر  بمــدت 6 مــاه از زمــان 

بازگشــایي پــاکات مالــي معتبــر میباشــد.
9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابي کیفي

10-شرایط شرکت در مناقصه:
الف( ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری رشته آب از سازمان برنامه و بودجه با شرط ظرفیت آزاد کاری   

ب( دارا بودن روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت
ج( دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار

تذکر: قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت، ارائه گردد.
شناسه آگهی :  1444112

نوبت اول:  1401/11/8 نوبت دوم: 1401/11/9  

شركت انتقال گاز ايران
منطقه9عمليات انتقال گاز  

روابط عمومی منطقه 9 عمليات انتقال گاز

شماره مجوز: 1401/8016

9480

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت  اول(
شــرکت ســهامی آب منطقــه ای مرکــزی )بعنــوان دســتگاه مناقصــه گــذار( در نظــر دارد مناقصــه  

تهیه،حمل،بارانــدازی و تحویــل ســیم ACRS آلومینیومــی LYNXو HYENA خــط انتقــال 20 کیلــو ولــت طــرح آبرســانی بــه شــهر 
ــد. ــزار نمای ــل  برگ ــدرج ذی ــی من ــرایط کل ــخصات و ش ــاس مش ــارت1(  را براس ــمه هفتیان)پ ــیر از چش ــتاهای مس ــرش و روس تف

1- مـوضـــوع منـاقصـــه – نــوع مناقصــه: تهیه،حمل،بارانــدازی و تحویــل ســیم ACRS آلومینیومــی LYNXو HYENA خط 
انتقــال 20 کیلــو ولــت طــرح آبرســانی بــه شــهر تفــرش و روســتاهای مســیر از چشــمه هفتیــان  –یــک مرحلــه ای

2- مبلــغ تضمیــن فرآینــد ارجــاع کار)ریــال(: 5.225.000.000ریــال  )بصــورت ضمانتنامــه بانکــی طبــق فــرم پیوســت اســناد 
و یــا واریــز نقــدی(

3- شرایط مناقصه گران: شرکت های تامین کننده ، نمایندگان مجاز شرکت های تولیدی و کارخانه های سازنده مجاز 
ــح روز  ــاعت 8 صب ــی ، از س ــخ درج آگه ــه از تاری ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــد جه ــی توانن ــه م ــرکت در مناقص ــان ش * متقاضی
ــماره                                  ــه ش ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــه س ــنبه 1401/11/17 ب ــح روز دوش ــاعت 8 صب ــی س ــورخ 1401/11/8 ال ــنبه م ش

فراخــوان: 20010011۶40000۳1بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نمــوده و اســناد را دریافــت نماینــد. 
* متقاضیــان موظفنــد اســناد راپــس از تکمیــل و ارائــه مــدارک خواســته شــده  حداکثــر تــا زمــان بازگشــایی پــاکات کــه در ســاعت   

8 صبــح روز یــک شــنبه مــورخ 1401/11/۳0  میباشــد در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بارگــذاری  نماینــد .                                                                                                                 
 شناسه آگهی  : 144۶712  

نوبت اول : 1401/11/08   نوبت دوم : 1401/11/09
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روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی 


