دبیر تحریریه :میثم ترکیان ،سیاسی :احمدرضا مسعودی،اقتصادی :میثم ترکیان ،جامعه :ندا جعفری
بانک و بیمه :الهه لطیفپور انرژی :امیرمهدی نعمتی

روزنامهصبحايران

سازمان آگهی :الهه لطیفپور

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

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری
www.asre-iranian.ir

تلفن تحريريه 66922966 -66922348 :تلفكس 66922966 :تلفن سازمان آگهيها66923005:
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين ،تلفن66791369 :
پيام كوتاه 3000 711 888 :
وب سایت www.asre-iranian.ir :

تلفن سازمان آگهيها

پست الکترونیکasreiranianeditor@gmail.com :

آدرس :ستارخان ،بين توحيد و باقرخان ،كوچه اكبريان آذر ،پالك ،57طبقه دوم

66922966 -66922928 - 66923005
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حفاظت از منابع اب زیر زمینی به منزله حفظ حیات است

آگهي ميپذيرد

نوبت اول

نوبت دوم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان گلستان در نظردارد  :پروژه مشروحه ذیل را از طریق فراخوان مناقصه عمومی و براساس
آئین نامه معامالت داخلی شرکت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
کارفرما  :شرکت آب وفاضالب استان گلستان به نشانی گرگان – میدان بسیج – سایت اداری استان تلفکس 01732480331-4 ،01732426306

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت اب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی فنس کشی و احداث جاده دسترسی پیرامونی
محوطه بهره برداری سد زمکان به شماره ( )200971232000024رااز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید .لذا از شرکتهای دارای صالحیت دارای حداقل رتبه  5آبنیه در صورت تمایل با توجه
به مش��خصات زیر دعوت می شود نسبت به تهیه اس��ناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
اقدام نمایند .
1ـ مبلغ براورد اولیه براس��اس فهارس پایه س��ال  (20/853/425/331-1397بیست میلیارد و هشتصدو
پنجاه وسه میلیون وچهارصدو بیست و پنج هزار وسیصدو سی و یک )ریال
2ـ محل اجرای پروژه  :استان کرمانشاه – شهر گهواره سد مخزنی زمکان
3ـ مدت اجرای عملیات  4 :ماه
مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه
س��امانه الکترونیکی دولت (س��تاد ) به ادرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم 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 .
انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  97/8/2می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  12مورخ  97/8/2لغایت ساعت  12مورخ 97/8/9
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  8صبح مورخ  97/8/19لغایت ساعت  13مورخ 97/8/21
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  9صبح 97/8/22
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاکت ها
الف  :ادرس کرمانشاه –میدان سپاه پاسداران (نفت ) بلوار زن – ضلع غربی پاالیشگاه –شرکت اب منطقه
ای کرمانشاه و تلفن  08338370135و 08338370163
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت
نام 88969737 :و85193768
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

موضوع فراخوان مناقصه

محل تهیه اسناد

بهره برداری  ،نگهداری  ،نظافت
و حفاظت چاهها  ،مخازن ،
ایستگاههای پمپاژ وخطوط
انتقال اصلی و فرعی بین چاهها ،
نگهبانی از تاسیسات شهر گرگان

دفتر قراردادهای
شرکت

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مهلت خرید اسناد

از تاریخ 97/8/1
الی 97/8/12

مبلغ تضمین شرکت در
فرایند ارجاع کار (ریال)

846.530.000

16.930.568.829

قیمت خرید
اسناد(ریال)

دستگاه
نظارت

معاونت بهره
برداری

300.000

ـ محل تامین اعتبار  :منابع داخلی
ـ تاریخ تحویل اسناد :ساعت  14مورخ 97/8/26
ـ زمان بازگشایی اسناد97/8/30:
ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ـ محل تسلیم اسناد  :استان گلستان  ،گرگان  ،سایت اداری  ،شرکت آب وفاضالب گلستان  ،دفتر قراردادها
لذااز پیمانکاران واجد ش��رایط و س��وابق کاری مرتبط  :دارای حداقل رتبه  5در رش��ته آب یا تاسیات و تجهیزات یا تعمیرات نگهداری یا شرکتهای
خدماتی یا دارای صالحیت بهره برداری پیمانکاران از ش��رکت مهندس��ی آب وفاضالب کشور دعوت می ش��ود در تاریخ اعالم شده و در ساعات
اداری جهت دریافت و پاس��خگوئی اس��ناد به دفتر قراردادها و یا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irبه شماره فراخوان  3178878مراجعه نمایند( .ضمنا هزینه درج آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد).
شناسه آگهی274450 :

نوبت دوم

مصرف بهینه آب ،سپاسگزاری از نعمتهای الهی
شرکت آب و فاضالب استان قم در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود مناقصه شماره  97/400/1023را از طریق برگزاری مناقصه بصورت یک مرحله ای به شرح ذیل
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه

شماره مناقصه
97/400/1023

حراست ،نگهداری ،تعمیرات و بهره برداری از تصفیه خانه و تاسیسات خط انتقال قدیم به
آب قم بهمراه فضای سبز محدوده پیمان و خرید تضمینی آب

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

000ر620ر401ر95

000ر000ر400

جلسه توجیهی مناقصه در روز دوشنبه مورخ  97/8/21ساعت  10در اتاق معاونت مربوطه شرکت برگزار می گردد.
پیمانکاران می بایست مستندات ارزیابی کیفی (شامل سوابق ،رتبه ،تجربیات ،توان مالی ،اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) خود را بصورت جداگانه (خارج از پاکت دال) و
همزمان با ارائه پاکتهای (الف ،ب و ج) به دبیرخانه شرکت ارائه نمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب
بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید .به
پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لذا کلیه واجدین ش��رایط می توانند تا تاریخ  1397/8/10جهت دریافت اس��ناد مناقصه به دفتر قراردادهای این شرکت واقع در قم ،انتهای بلوار امین ،بلوار غدیر ،بعد از پمپ
بنزین ،ستاد مرکزی شرکت آب و فاضالب استان قم و یا به وب سایت شرکت آب و فاضالب قم  www.abfa-Qom.Comو سایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای اطالعات
بیشتر با شماره تلفن  025-32856463تماس حاصل نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهاد و مدارک به دبیرخانه شرکت به آدرس فوق الذکر تا ساعت  14:00روز چهارشنبه مورخ  1397/8/23می باشد.
ضمنا بازگشایی پاکات پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ  1397/8/28راس ساعت  10:00در محل این شرکت طبق آدرس فوق الذکر انجام می شود.
شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
به پیشنهادهای فاقد امضا ومهر ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضالب استان قم

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 97/77/36
دس��تگاه مناقصه گزار  :اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان چهار محال و بختياري آدرس
شهركرد -بلوار طالقاني -مجتمع ادارات -روبروي فرمانداري تلفن 32244852-3:نمابر32250997:
كدپستي8817653449 :
رديف
1

حذف و اصالح نقاط حادثه
خیز منجرمویی(جابجایی
شبکه فشارمتوسط دو مداره
منجرمویی) -تجدید شده بار سوم

3

2,688,767,162

134,438,358

کلیه شرکت های
مورد تایید شرکت
توزیع برق

مهلت خرید اسناد مناقصه

مهلت تحويل پيشنهادها

زمان و بازگشايي پيشنهادها

از روز چهارشنبه مورخ 1397/08/02
تا ساعت  14:00روز چهارشنبه مورخ
1397/08/09

تا ساعت  14:00روز شنبه مورخ
1397/08/19

ساعت  9:00صبح روز یک شنبه مورخ
1397/08/20

محل دريافت اسناد مناقصه :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttp://www.setadiran.ir :
محل تحويل ضمانت نامه(پاکت الف )  :دبيرخانه محرمانه ( اداره حراس��ت ) اداره كل راهداری و حمل
و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری وسایر اسناد ( تصویرپاکات الف .ب  .ج ) از طریق سامانه
ت��دارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد -درضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد
مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.
کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.شناسه275733 :
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ایی استان چهار محال و بختیاری

w w w.t e ja ra t online .ir

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل از طريق س��امانه
تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد
مناقص��ه گران و بازگش��ايي پاكت ها از طريق درگاه س��امانه ت��داركات الكترونيكي دولت ( س��تاد ) به آدرس
 ir.www.setadiranانجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت
نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
رديف

موضوع مناقصه

مدت
(ماه)

برآورد اوليه
(ریال)

تضمين شرکت در
مناقصه ( ریال)

حداقل پایه و
رشته

آگهي تجدیدمناقصه

پروژه

مبلغ برآورد(به ريال)

مبلغ ضمانت نامه (به ريال)

شماره فراخوان ستاد ايران

1

روسازی بتنی راه روستایی تنگ آذری شهرستان سوادکوه

3,336,588,989

167,000,000

200973377000141

2

بهسازی راه روستایی هلل بند-دراسله سوادکوه

1,891,543,106

95,000,000

200973377000142

3

بهسازی و آسفالت راه روستایی شاهاندشت آمل

2,586,252,718

129,500,000

200973377000143

4

بهسازی و آسفالت راه روستایی راهکال-سپاه دانش بابل

4,277,844,931

214,000,000

200973377000144

5

بهسازی راه روستایی اطاقسرا بابل

1,653,128,794

83,000,000

200973377000145

6

بهسازی و آسفالت راه روستایی منقار پی فریدونکنار

2,418,876,049

121,000,000

200973377000146

دارابودن رتبه 5ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهوربارعايت سقف ارجاع كاردرراه وترابري
(حمل ونقل) الزامي است.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/07/28
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت 14/00مورخه 97/08/05
مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت 14/00مورخه 97/08/15
زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت 08/00مورخه97/08/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي
الف
آدرس ساري خيابان جام جم –اداره پيمان ورسيدگي تلفن011- 33363904
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و021-85193768
اين آگهي همزمان درسايت iets.mporg.irنيزدرج گرديده است

