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آگهي ميپذيرد

بیائید با صرفه جویی در مصرف آب ،به نسل های آینده زندگی بخشیم .

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی شماره97-62

ش��رکت آب وفاضالب روس��تایی اس��تان کرمانش��اه درنظر دارد اقالم موردنیاز خود را طبق جدول از طريق مناقصه عمومي خریداری نموده و پروژه های آبرس��انی خود را طبق جدول زیر را براساس فهرست بهاء سال  97از طريق مناقصه
عمومي به اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین صالحیت شده براساس رتبه های مورد نیاز واگذارنماید .لذا متقاضيان مي توانندبراي اخذاسناد مناقصه به سامانه ستاد با شماره مناقصه های ذیل مراجعه ويا جهت كسب اطالعات بيشتر ازتاريخ/08
 97/12تا  97/12/15به مدت7روز کاری به استثناء روزهاي تعطیل باشماره تلفن 0833 -8164430تماس حاصل نمايند .درضمن ،آگهي مذكور درسايت ملي مناقصات كشور وسایت شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه(www.abfar-
 ،)ks.irمنعكس ميگردد).
 -1تضمين شركت درمناقصه به یکی از صورتهای زیر تحويل گردد.
الف-ضمانت نامه بانكي بااعتبار سه ماهه دروجه شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه.
ب -واريزبه حساب شماره 4001101007146217بانك مرکزی (نسخه صاحب حساب) بنام شركت آب وفاضالب روستايي استان كرمانشاه.
--2پيشنهاد قيمت به همراه سایر مدارک مورد نیاز بايدحداكثرتاپايان وقت اداري روزشنبه مورخه  1397/12/25در سامانه ستاد بارگزاری گردد (.ارائه اصل تضمین به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی کرمانشاه الزامی می باشد).
-3پيشنهادهاي واصله راس ساعت  8صبح روز یکشنبه مورخه  97/12 /26دركمیسيون مناقصه بازگشايي وقرائت خواهد شد.
واحد

عنوان

مناقصه/تجدید

موضوع عملیات

حجم
عملیات

خرید پودر و گاز
کلر

تجدید مناقصه

تهیه و خرید مواد گندزدا( 35000کیلوگرم پودر پر کلرین با خلوص  %65و
 60000کیلوگرم گاز کلر با خلوص  )%99/99و متعلقات جانبی طبق جدول
حمل و نقل مواد گندزدا(سیلندر شارژ شده،پودر پرکلرین) خریداری شده از
کارخانه به انبار شرکت و بر عکس

-

-

نهیه و نصب ترانسفورماتور

25

kva

برقرسانی و تجهیز
ایستگاه پمپاژ

تجدید مناقصه

شناور

7/5

kva

تابلو برق

30

آمپر

روستا/مجتمع

-

پاسار

شهرستان

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)
4810000000

سطح استان

هرسین

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه (ریال)

حداقل رتبه مورد نیاز

شماره مناقصه ستاد

تولید کنندگان یا
نمایندگان دارای
تاییدیه فروش رسمی

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰335

240500000

838367286

5نیرو 5-تاسیسات
تجهیزات

41918364

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰336

آبرسانی

تجدید مناقصه

 2کیلومتر لوله گذاری ،احداث 100متر مکعب مخزن ، ،بهسازی  2دهنه چشمه

کالش هوش

جوانرود

3462996239

173149812

 5آب

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰337

آبرسانی

تجدید مناقصه

 500متر لوله گذاری ،احداث 30متر مکعب مخزن ، ،بهسازی 1دهنه چشمه

سرابس

جوانرود

1747574179

87378709

 5آب

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰338

آبرسانی

مناقصه

 17/8کیلومتر لوله گذاری-کنتور گذاری  100دستگاه-مخزن  760متر مکعب-موتورخانه  68/5متر
مربع-جاده دسترسی  1کیلومتر

تراب

اسالم آباد

39954004820

1997700241

 5آب

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰339

آبرسانی

مناقصه

 7/35کیلومتر لوله گذاری-کنتور گذاری  200دستگاه

چرمله سفلی

سنقر

5270844793

263542240

 5آب

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰340

آبرسانی

مناقصه

 3کیلومتر لوله گذاری-کنتور گذاری  5دستگاه-مخزن – 55جاده سازی  300متر

ونه رنگینه

کرمانشاه

3029336172

151466809

 5آب

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰341

آبرسانی

مناقصه

 41کیلومتر لوله گذاری 1950-دستگاه کنتور گذاری-مخزن  1060متر مکعب-ساختمان موتورخانه
 75/2متر مربع-جاده سازی  2کیلومتر

چله-ویژنان

گیالنغرب

49597085492

2479854275

 5آب

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰342

آبرسانی

مناقصه

 25کیلومتر لوله گذاری  10-دستگاه کنتور گذاری 430-متر مکعب مخزن-ساختمان موتورخانه 142/5
مترمربع 1-کیلومتر راه دسترسی

هفت آشیان

سنقر

24751693220

1237584661

 5آب

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰343

حفر چاه

مناقصه

حفر چاه عمیق  180متر

شادمان

کرمانشاه

3136208606

156810430

 5کاوشهای زمینی

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰344

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه

نوبت دوم

* حفظ حیات با محافظت از قطره قطره آب *

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

ردیف

شهرستان

رشته

(بریال)

رتبه

خاتمه فروش

قیمت

تاریخ بازگشایی

عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 5600
 110میلیمتر) و اتاقک کلرزنی  ،تابلو و

فنس کشی ایستگاه پمپاژ روستاهای رودبار

رودبار

1

متر با لوله پلی اتیلن (به اقطار  75الی

3.142.397.377

158.000.000

آب

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

عنوان

مبلغ برآورد (بریال)

مبلغ تضمین

تاریخ

تسلیم پیشنهاد

مدت
اجرا ماه

آگهی مناقصه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس مصوبه هئیت مدیره سازمان در نظر دارد عملیات طراحی ،ساخت و بهره برداری تاسیسات الکتریکی و کنترل دو خط پردازش و تولید
کود کامال مشابه واقع در کارخانه پردازش پسماند و کود آلی این سازمان مطابق مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به شرح مختصر زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص
حقوقی (پیمانکاران واجد الشرایط) ،واگذار نماید.
عملیات طراحی ،ساخت و بهره برداری تاسیسات الکتریکی و کنترل خطوط پردازش پسماند شامل :طراحی ،تهیه متریال ،ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای کنترل دو خط به صورت کامل
– طراحی ،تهیه متریال و نصب و راه اندازی کامل تاسیس��ات الکتریکی – طراحی ،تهیه متریال و نصب و راه اندازی کامل تاسیس��ات روشنایی -انجام محاسبات سطح مقطع و طول کابلهای
قدرت و فرمان ،تهیه متریال و نصب و راه اندازی کاملکلیه تجهیزات خطوط  -طراحی ،تهیه متریال و نصب و راه اندازی کامل سیستم های امرجنسی و اعالم خطر  -واقع در کارخانه پردازش
پسماند و کود آلی این سازمان مطابق با نقشههای اجرایی و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه و دستورکارهای ابالغی از سوی سازمان.
متقاضیان میتوانند از تاریخ نش��ر این آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ  1397/12/20جهت دریافت اس��ناد و مدارک مناقصه فوق با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ
1.500.000ریال در وجه حساب پس انداز شماره  700806278761و به شماره شبا  370610000000700806278761IRبانک شهر شبعه حکیم بنام سازمان مديريت پسماند ،به دفتر امور
حقوقی و قراردادهای س��ازمان واقع در اصفهان ،خیابان مش��تاق سوم ،ابتدای بلوار ارغوانیه ،کیلومتر  1بلوار رضوان مراجعه نمایند .آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت به حراست سازمان
پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1397/12/20میباشد .پیشنهادات در ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ  1397/12/21در محل دفتر معاونت محترم خدمات شهری شهرداری اصفهان
بازگشایی خواهد شد.
شرایط مناقصه :
ا -ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت نقدی یا ضمانت نامه معتبربانکی (با حداقل اعتبار سه ماهه).
 -2در صورتیکه برندگان اول و دوم شرکت کننده در مناقصه از انجام معامله خوداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع سازمان مدیریت پسماند ضبط خواهد شد.
 -3سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -4بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص ،بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
 -5شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعالمی از سوی سازمان میباشد.
-6پیشنهادات واصله بعد از آخرین مهلت تعیین شده در کمیسیون معامالت سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضیات سازمان تصمیم گیری و حداکثر ظرف مدت هفت روز نتیجه آن در
تابلوی اعالنات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعالم خواهد شد.
 -7سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

ش��ركت آب و فاض�لاب روس��تايي اس��تان گي�لان درنظ��ر دارد مناقص��ه فراخ��وان عملی��ات اجرای��ی لول��ه گ��ذاری بط��ول  5600مت��ر ب��ا لوله پل��ی اتیلن
(ب��ه اقط��ار  75ال��ی  110میلیمت��ر ) و اتاق��ک کلرزن��ی و تابل��و و فن��س کش��ی ایس��تگاه پمپ��اژ روس��تاهای رودب��ار (ش��هران) از تواب��ع شهرس��تان
رودب��ار ب��ه ش��ماره مناقص��ه (  ) 200971147000040را از طری��ق س��امانه الکترونیک��ی دول��ت برگزارنمای��د  .کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه
از دریاف��ت اس��نادمناقصه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقص��ه گ��ران وبازگش��ایی پاک��ت ه��ا ازطری��ق درگاه س��امانه الکترونیک��ی دول��ت( س��تاد ) ب��ه آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.

5

97/12/13

97/12/23

5

97/12/26

(شهران) از توابع شهرستان رودبار

* ارائه تحویل موقت و قرارداد یک کار مشابه در خصوص لوله گذاری آب شرب با لوله پلی اتیلن بطول حداقل ( 2000متر ) الزامی می باشد.
* ارائه یک رضایت نامه از کارفرما در زمینه آب ش��رب الزامی می باش��د ( .تذکر :تاریخ دریافت رضایت نامه می بایس��ت در بازه زمانی س��ه ماه قبل از تاریخ
بازگشایی باشد )
* ارائه گواهینامه حفاظت و ایمنی و بهداشت معتبر از مراجع ذیصالح در پاکت (ب) الزامی می باشد.
* تهیه و حمل مصالح به عهده پیمانکار بوده و س��ایر عملیات تکمیلی مورد نیاز براس��اس فهرس��ت بهای ابنیه و انتقال و توزیع آب روستایی سال  1397و نقشه ،
مشخصات فنی پیوستی می باشد.
* تمام یا بخشی از مطالبات از کارکرد قرارداد ازمحل اسناد خزانه اسالمی پرداخت میگردد وتاریخ سررسید اسناد تا پایان سال  1399میباشد.
تضمین شرکت درمناقصه به نفع کار فرما به صورت ضمانتنامه بانکی یاواریز به حساب شماره  4001110607144688بانک مرکزی به نام تمرکز وجه سپرده
می باشد.
ش��روع فروش اس��ناد مناقصه از تاریخ  97 /12 /09میباشد ،عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر به شبکه اطالع رسانی HTTP://IETS.MPORG.IRمراجعه
نمایند.
دستگاه نظارت  :معاونت مهندسی و توسعه
ش��رکت کنندگان جهت خرید اس��ناد مناقصه می بایستی مبلغ  300،000ریال به حساب ش��ماره( ) 2170094437006بانک ملی مرکزی رشت از درگاه الکترونیکی
 www.setadiran.irواریز نمایند.
ب)نش��اني ش��رکت رش��ت :خيابان امام خميني ،ميدان فرهنگ ،خيابان پرس��تار ،شركت آب و فاضالب روس��تايي اس��تان گيالن ،جهت اطالعات بیشتر باتلفنهای
( 33325776 -33321054داخلی  279آقای مسیح زاده) تماس حاصل نمايند.
هزینه دونوبت آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
نوبت اول97/ 12/ 07:
نوبت دوم 97/12/ 08

روابط عمومی ـ شرکت آب وفاضالب روستایی استان گیالن

ww w. t e jaratonline.ir
آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

