دبیر تحریریه :میثم ترکیان ،سیاسی :حسامالدین حیدریاقتصادی :میثم ترکیان ،جامعه :ندا جعفری
بانک و بیمه :الهه لطیفپور انرژی :امیرمهدی نعمتی

روزنامهصبحايران

سازمان آگهی :الهه لطیفپور

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری

تلفن تحريريه 66922966 -66922348 :تلفكس 66922966 :تلفن سازمان آگهيها66923005:
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين ،تلفن66791369 :
پيام كوتاه 3000 711 888 :

روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي ،سياسي
صاحب امتياز :موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان
مديرمسئول :بيژن نوباوه وطن

وب سایت www.asre-iranian.ir :

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه آبخیزداری را از طریق
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه ( دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها ) از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به
آدرس www.setadiran.ir:انجام خواهد شد .و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  8 :صبح روز سه شنبه تاریخ  98/3/7می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت  :ساعت  17روز شنبه تاریخ 98/3/11
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد  :ساعت  14:15روز یکشنبه تاریخ 98/3/26
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت 9 :روز دوشنبه تاریخ 98/3/27
مناقصه گران بایستی دارای گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه  5در رشته آب را دارا باشند.
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه فرمایید :
زنجان  -خيابان خرمشهر – خيابان بالل حبشی دوم غربي – اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان زنجان
و تلفن تماس 02433777949 -02433777011
عملیات اجرایی و تکمیلی فاز دوم سد خاکی چهره آباد

66922966 -66922928 - 66923005

آييننامه اخالق حرفهاي «عصر ايرانيان» را در سايت روزنامه ببينيد
امور توزيع :شركت توزيع پيامرسان سبز ،تلفن6627213-5 :

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای چهرآباد-نوبت دوم

مبلغ تضمین ( به ریال )

مبلغ برآورد ( به ریال )
92.105.263.157

هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

2.302.631.578

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 98/03/08 :

آگهي ميپذيرد

تلفن سازمان آگهيها

پست الکترونیکasreiranianeditor@gmail.com :

توحيد و باقرخان ،كوچه اكبريان آذر ،پالك ،57طبقه دوم

آدرس :ستارخان ،بين

چهارشنبه  8خرداد  23 1398رمضان  29 1440می 2019شماره 2724

عنوان پروژه

www.asre-iranian.ir

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری اردبیل درنظردارد تهیه وحمل مصالح اساس کوهی مناطق یک وسه راازطریق مناقصه عمومی واگذارنماید.
ردیف

عنوان مناقصه

2

حمل مصالح اساس کوهی مناطق یک وسه

1

تهیه مصالح اساس کوهی مناطق یک وسه

مبلغ مناقصه(ريال)

مبلغ تضمین(ريال)

مدت اجرا

2/592/000/000

130/000/000

 6ماه شمسی

228/000/000

4/560/000/000

 6ماه شمسی

-1محل تامین اعتبار:منابع داخلی شهرداری
.2مناقصه گران واجد شرایط میتوانند اسناد مناقصه را از آخرین تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در مقابل فیش واریزی به
مبلغ  300/000ريال به شماره حساب سپهر  0106630749002بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش از مدیریت
پیمان و مناقصه واقع در اردبیل خیابان سی ام تیر ساختمان شهرداری مرکز خریداری کنند مبلغ واریزی شده غیرقابل استرداد است
و اطالعات تکمیلی مناقصه فوق ازطریق وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشوربه آدرس
http://iets.mporg.irقابل دسترسی می باشد.
-3ش��رایط شرکت درمناقصه :پیش��نهاد دهندگان مبلغ تضمین قیدش��ده درجدول رابه شماره حساب س��پهر  0106630762004بنام
ش��هرداری اردبیل نزدبانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز وفیش واریزی ویابه همان مبلغ ضمانت نامه بانکی رادر پاکت تضمین
(پاکت الف)مدارک مربوطه و س��وابق کاری و ش��رایط مناقصه رادر(پاکت ب)وبرگ پیشنهاد قیمت (پاکت ج)ومجموع رادرپاکت لفاف و
مهرشده تحویل نمایند.
-4شرایط شرکت کنندگان درمناقصه:ازشرکتهای واجد شرایط که دارای رتبه راه ازسازمان برنامه و بودجه ویا اشخاص دارای پروانه
بهره برداری ازوزارت صنعت ومعدن وتجارت دعوت می گردد اس��ناد مناقصه راتا 10روز پس ازآخرین تاریخ انتشارآگهی وتاساعت
 13بنشانی اردبیل-میدان ورزش-شهرداری مرکز-دبیرخانه تحویل گرددپیشنهادهایی که دیرترازاین مهلت تسلیم گردددریافت نخواهد
شد.
-5بدیهی اس��ت شرکت درمناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرردراسناد مناقصه بوده وشهرداری دررد یاقبول
یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست.
-6مناقصه گران بایدبه هردوردیف تهیه وحمل مصالح دربرگ پیشنهاد قیمت ،قیمت های پیشنهادی خودرا اعالم نمایند درغیراینصورت
موجب حذف پیشنهاد خواهد شد.
-7سایرجزئیات و شرایط دراسنادمناقصه درج شده است.
-8هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

حمید لطف اللهیان ـ شهردار اردبیل

ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 98/03/18 :

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
- 1ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ :ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻢ

- 2ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ

- 3ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻛﻨﻲ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ
- 4ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  3,544,915,650 :ﺭﻳﺎﻝ

آگهی فراخوان مزایده عمومی

- 5ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 177,250,000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ  3100004700009ﺑﻨﺎﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻢ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ

مرحله دوم نوبت اول

- 6ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻢ ﺍﻣﻮﺭ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ .

- 7ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1398/03/08ﻟﻐﺎﻳﺖ 1398/03/29
- 8ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  :ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ 1398/03/29

- 9ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎﺕ  :ﺳﺎﻋﺖ  10ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1ﺗﻴﺮ  1398ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻢ
- 10ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ .

- 11ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

- 12ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
- 13ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

- 14ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

- 15ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

- 16ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺘﻘﺎﺿــﻴﺎﻥ ﻣــﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺟﻬــﺖ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃــﻼﻉ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑــﻪ ﺳــﺎﻳﺖ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟــﻢ ﺑــﻪ ﺁﺩﺭﺱ
 www.jamcity.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

» ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻢ «

ش��هرداری خورموج درنظردارد طبق مجوز شورای اسالمی شهر خورموج بهره
ب��رداری از کارخانه آس��فالت (اجاره ای )را از طریقق مزای��ده عمومی به افراد یا
شرکت واجد شرایط واگذارنماید
افراد متقاضی می توانند از تاریخ  1398/03/08تا تاریخ  1398/03/18جهت دریافت
اسناد مزایده به آدرس  :واحد دبیر خانه شهرداری خورموج مراجعه نمایند
ضمنا مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری تا تاریخ  1398/04/01میباشد
و تاریخ بازگش��ایی پاکات س��اعت  10صبح روز یکش��نبه م��ورخ 1398/04/02
میباشد.
نوع تضمین براساس آیین نامه مالی شهرداریها می باشد
هزینه درج آگهی و کارشناس��ی تعیین قیمت پایه مزایده به عهده برنده مزایده می
باشد
ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
مزایده ریال

مدت بهره
برداری

محل اجاره

1

اجاره کارخانه
آسفالت

1/800/000/000

90/000/000

یکسال

شهر
خورموج

روابط عمومی شهرداری خورموج

