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آگهی مناقصه عمومی

ردیف

شرح عملیات

1

مرمت ولکه گیری مکانیزه آسفالت سطح منطقه 2تا محل اعتبار

مبلغ پروژه به
ريال

5.000.000.000

مبلغ سپرده به
ريال

250.000.000

حداقل رنبه الزم
رتبه 5راه وترابری

 60درصد

1ـ س��پرده ش��رکت در مناقصه به یکی از روش��های ذیل ارائه می گردد ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت  ۹۰روز اعتبار داش��ته و قابل تمدید باشد و یا فیش نقدی به مبلغ
حقوق به حساب  70078694623بانک شهر
2ـ برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
3ـ شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
4ـ مبلغ  500.000ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب  700785313795بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن ارائه نمایند
5ـ متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید -بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هشتم مراجعه نمایند
6ـ درهر صورت مدارک مندرج در اسناد میماند در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود
7ـ توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند
8ـ الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوط و ارائه تایید به صالحیت در سایت  sajar.mporg.irمعرفی نامه ممهوربه مهر و امضای مدیرعامل روزنامه آخرین آگهی
تغییرات اعضای شرکت کد اقتصادی و گواهی نامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی میباشد
9ـ شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوط قراردهند
10ـ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است
11ـ پیش��نهادات می بایس��ت در پاکت های مجزا( الف – ب -ج )الک ممهوربه مهر ش��رکت ش��ده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ
 ۹۹ .۴ .۴به آدرس کرج میدان توحید بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود
12ـ پیشنهادات رسیده در تاریخ  ۹۹ .۴ .۵در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج (دفتر شهرداری) مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد هزینه چاپ آگهی
به عهده برنده مناقصه می باشد
*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 026-35892421-35892418تماس و یا به سایت  www.karaj. irمراجعه نمایند

اداره امور قراردادها و پیمانها شهرداری کرج

"اصالحیه فراخوان ارزیابی کیفی شماره "99/400/1094

شناسایی بهره برداران جهت شرکت در مدیریت ،بهره برداری و نگهداری بلندمدت از تصفیه خانه های فاضالب شماره  2و  3شهر قم
تاریخ مهلت و دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی به شرح ذیل اعالم می گردد:
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ  99/3 /19به  99/4/8تغییر می یابد.
زمان عودت پاکتهای ارزیابی کیفی به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان قم از تاریخ  99/4/2به  99/4/22تغییر می یابد.
دفتر قراردادها ـ شرکت آب و فاضالب استان قم

تلفن سازمان آگهيها

آگهي ميپذيرد

66562801 – 66915268

آگهی مزایده عمومی شماره 99/18

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

درصدغیر
نقدی قرار داد

www.asre-iranian.ir

نوبت دوم

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان ایالم در نظ��ر دارد اقالم ضایعاتی ومازاد بر نیاز خ��ود را به تعداد  5گروه
شامل لوله های فوالدی  200میلیمتر مدفون در زمین واقع در شهر صالح آباد – لوله های  400میلیمتر ( غیر
مدفون) واقع در شهر ایوان – لوله فوالدی  ،آهن آالت و چدن ضایعاتی – الستیک مستعمل خودرو و ضایعات
الس��تیکی و پلی اتیلن و همچنین پوسته کنتور آب موجود در انبار واقع در محوطه مخازن امام علی (ع) شهر
ایالم ،از طریق مزایده به فروش برساند،
متقاضیان می توانند در روزهای اداری از تاریخ  99/3/21لغایت  99/3/31با مراجعه به امور بازرگانی شرکت
به نش��انی ایالم -بلوار دانشجو – میدان دفاع مقدس – ش��رکت آب و فاضالب استان ایالم نسبت به دریافت
معرفی نامه جهت بازدید از اقالم مزایده اقدام و اس��ناد مزایده را در مهلت مذکور از طریق س��امانه تدارکات
الکترونیک دولت به نشانی  www.setadiran.irدریافت  ،تکمیل و بارگزاری نمایند  .ضمنا کلیه مراحل مزایده
از دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیشنهاد فقیمت وبازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
انجام خواهد شد و مزایده گران می بایست اصل سپرده شرکت در مزایده را در پاکت الک و مهر شده "الف"
گذاش��ته و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه  99/3/31به دبیر خانه شرکت اب و فاضالب استان ایالم به
نشانی ایالم – بلوار دانشجو میدان دفاع مقدس تحویل و رسید دریافت نمایند .پیشنهادات راس ساعت  10روز
یکشنبه مورخ  99/4/1در محل شرکت آبفای استان ایالم بازگشایی و برنده  /برندگان مزایده انتخاب خواهند
شد .حضور متقاضیان در جلسه مزایده آزاد می باشد.
مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده به تفکیک برای هر گروه از اقالم در اس��ناد مزایده مندرج اس��ت و مزایده
گران مکلفند معادل س��پرده  ،تضمین های معتبر تس��لیم و یا مبلغ مذکور به صورت نقدی به حس��اب جاری
010343383000نزد بانک ملی شعبه شاد آباد ایالم بنام شرکت آب و فاضالب استان ایالم واریز اصل فیش
واریزی را همراه پیش��نهادات خود به شرکت تسلیم نماید .به پیشنهادات فاقد سپرده  ،سپرده های مخدوش ،
سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده  /برندگان مزایده می باشد.

روابط عمومی شرکت آب فاضالب استان ایالم

یزدی زاده ،در جمع اصحاب رسانه عنوان کرد:

خیز بلند ذوب آهن برای تبدیل شدن به صنعت سبز

مری�م کربالی�ی -مدی��ر عام��ل ش��رکت ذوب آهن
اصفهان،منصور یزدی زاده ،به مناسبت هفته محیط
زیس��ت در جمع اصحاب رسانه اصفهان ،با اشاره به
اینک��ه توجه به محیط زیس��ت از اولویت های ذوب
آهن اصفهان است ،اظهار کرد :باید توجه داشت هر
کجا که حرکت و تولیدی وجود دارد همراه با آلودگی
است ،البته در مناطق صنعتی بعضا این آلودگی پایدار
نیس��ت و آن واحد صنعتی با استانداردهای روز دنیا
کار می کند .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اش��اره
به اقدام مشترک ذوب آهن و اداره کل محیط زیست
در اجرای طرح جامع محیط زیس��ت برای نخستین
بار در کشور ،گفت :براساس این طرح مشخص می
شود ذوب آهن در حوزه آب ،خاک و هوا چه اقدامات
اصالحی باید انجام ده��د و موارد آالیندگی اولویت
بندی می شودمنصور یزدی زاده ،مدیرعامل شرکت
با اش��اره به اینکه آالیندگی ذات همه صنایع است و
نکته مه��م کنترل این موضوع ب��وده ،گفت  :حدود
 14هزار نفر پرس��نل در این ش��رکت مشغول به کار
هستند و سالمتی آنها و طبیعت ًا مردم منطقه اولویت
اصلی شرکت است
وی اف��زود :در ش��رایطی که کارخان��ه ذوب آهن به

دلیل نداش��تن مواد اولیه به ویژه س��نگ آهن با 60
درصد از ظرفیت تولید دارد اما هیچگاه اعتبار پروژه
های زیس��ت محیطی را کاهش نداده است و پروژه
های جدیدی نیز تعریف نموده است.
مدیرعامل شرکت تصریح کرد :عمده آالیندگی ذوب
آهن مربوط به باتری ش��ماره  3کارخانه است که در
این خص��وص تعویض درب های باتری و جایگزین
نمودن آنها با درب های فلکس��یبل در دس��تور کار
قرار گرفت .امروز ب��ا افتخار اعالم می کنم طراحی
نقشه های این درب ها که از پیچیدگی بسیاری نیز
برخوردار است به دست توانمند کارکنان سختکوش
ذوب آهن اصفهان انجام شد و در ادامه ریخته گری،
ماشین کاری ،س��اخت ،نصب ،بهره برداری و  ...نیز
در کارگاه ه��ای ذوب آهن به صورت ش��بانه روزی
آماده گردید.
این مقام مسئول ادامه داد  74 :درب سمت کک در
س��ال گذشته ساخته و نصب شد و از تعداد  74درب
س��مت ماشین نیز تعداد  44درب تا کنون آماده شده
است .برنامه ریزی شده بود ساخت درب های سمت
دوم ت��ا پای��ان خردادماه به پایان برس��د اما به دلیل
بح��ران کرونا با اندکی تاخی��ر در آینده نزدیک این

پروژه زیس��ت محیطی مان��دگار ذوب آهن اصفهان
نیز به پایان می رس��د .یزدی زاده با اش��اره به اینکه
در مص��رف آب نیز به ازای ه��ر کیلو تولید ،مصرف
به نصف کاهش یافته اس��ت ،خاطر نشان کرد :حق
آبه ای برای ذوب آهن تعریف ش��ده اس��ت که تنها
 40درصد آن را اس��تفاده می کنی��م و تالش داریم
برداش��ت آب خ��ام را از زاینده رود ب��ه کمترین حد
ممکن برس��انیم .همچنین مص��رف آب ذوب آهن
اصفهان در ده س��ال اخیر  50درص��د کاهش یافته
اس��ت  .وی بیان کرد :خرید پس��اب شهرهای زرین
شهر ،فوالدشهر ،نجف آباد و فالورجان را در دستور
کار قرار دادیم تا از این محل جنگل دس��ت کاش��ت
و منحصر به فرد ش��رکت به میزان  16هزار و پانصد
هکتار(ح��دود  84برابر اس��تانداردهای فضای س��بز
مربوط به صنایع) آبیاری ش��ود .در این راستا فاز اول
پروژه انتقال پساب فوالدشهر به ذوب آهن اصفهان
که از خردادماه  97عملیات اجرایی آن آغازشده بود
در مراحل پایانی می باشد.
ی��زدی زاده گف��ت :ذوب آهن اصفهان س��االنه 15
میلیارد تومان برای نگهداری فضای س��بز ش��رکت
هزینه می کند که رقم قابل توجهی است و رویکرد

آینده کارخانه این اس��ت که کاشت گونه های مقاوم
به کم آبی را در دستور کار قرار دهد.
وی تصریح کرد :طی س��ال  98براساس تصمیمات
اتخاذ شده درسطح شهرستان مقررگردیدکه شرکت
ذوب آه��ن اصفهان نس��بت به تهی��ه برنامه جامع
محیط زیس��ت اقدام نموده ونتای��ج حاصل را جهت
بررس��ی و تایید ب��ه اداره کل حفاظ محیط زیس��ت
اس��تان ارس��ال نماید .این برنامه در نیمه دوم سال
 98تهی��ه و ب��ه اداره کل حفاظ��ت محیط زیس��ت
اس��تان ارسال شد و در حال حاضر در مرحله بررسی
توس��ط این اداره قرار دارد  .مقرر است پس از نهایی
ش��دن در چهارچوب تفاهم نامه مشترک با اداره کل
حفاظت محیط زیست استان اصفهان امضا و مبادله
گردد و به عنوان نقش��ه راه محیط زیس��ت شرکت،
کلیه فعالیت های بهبود در این حوزه براساس برنامه
مذکور انجام گردد.
یزدی زاده با اش��اره به اجرا و راهاندازی بيش از 36
پروژه زيس��ت محيطي با هزین��ه ای بالغ بر 1700
میلی��ارد ریال و  56میلیون و  500هزار یورو و تعداد
قابل توجهي پروژه ديگرگفت :هدف و نگرش ذوب
آهن اصفهان این است که در سه بخش آب  ،هوا و

خاک  ،کمترین آالیندگی را داشته باشد و در این راه
در حد توان خود هزینه های الزم انجام می دهد .
مدی��ر عامل ذوب آهن همچنی��ن از بهره برداري از
تعداد قابل توجهي سيس��تم هاي تصفيه هوا شامل
( 22الكتروفيلتر 75 ،فيلتركيسهاي 36 ،اسكروبر10 ،
سيكلون (خش��ك ،مرطوب) درخطوط مختلف توليد
این شرکت خبر داد .
مهدی بهرامی ،معاون منابع انسانی و امور اجتماعی
 ،مهرداد اسماعیلی ،مدیر آب رسانی  ،مجید مکاری
مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست  ،علیرضا امیری
مدیر روابط عمومی و علی راعی مشاور امور مجلس
و ارتباط��ات اجتماع��ی ذوب آهن اصفه��ان نیز در
پاسخ به س��واالت خبرنگاران توضیحاتی ارائه دادند
 .همچین محمدرضا ی��زدان پناه مدیر نت مکانیک
و علیرض��ا رضوانی��ان مدی��ر تولی��دات کک و مواد
شیمیایی ذوب آهن نیز در جریان بازدید خبرنگاران،
توضیحاتی در خصوص پروژه های زیس��ت محیطی
ارائه نمودند .
ش��ایان ذکر اس��ت در پایان این نشس��ت از کتاب»
زین��ب کوچولو در ش��هر آهن» از انتش��ارات روابط
عمومی ذوب آهن اصفهان نیز رونمایی شد.

