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وزارت آموزش و پرورش
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله ای)
اداره کل نوس��ازی مدارس استان گیالن درنظر دارد دستگاه فتوکپی از محل اعتبارات ملی بند (ب) تبصره  5اخزا( 703اوراق خزانه
اسالمی ) با سررسید  99/7/21و تاریخ انتشار  97/3/21به شرح جدول ذیل را با رعایت تصویب نامه های هیئت محترم وزیران در
خصوص ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی خریداری نماید .لذا تامین کنندگان ،تولید کنندگان یا نمایندگان
رس��می آنها در صورت داش��تن مدرک معتبر می توانند از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.
 setadiran.irجهت دریافت اس��ناد مناقصه مراجعه نمایند .الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام
در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند .تاریخ انتشار فراخوان مناقصه
در س��امانه  97/11/18می باشد .محل دریافت اس��ناد مناقصه از دریافت تا تحویل از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد .حضور
شرکتهایی که سهامداران آن دارای سهام و یا عضو هیئت مدیره مشترک با شرکتهای دیگر هستند در این مناقصه ممنوع می باشد.
(در ضمن هزینه آگهی بعهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد).
ردیف
1

شرح کاال
فتوکپی

تعداد
80

واحد

دستگاه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار بریال
360.000.000

 -1نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
الف:ضمانتنامه بانکی
ب :ضمانتنامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران هستند.
ج :وجه نقد به شماره حساب  2173064411006تمرکز وجوه سپرده بانک ملی
 -2محل تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار رشت – خ سعدی – دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس گیالن
 -3تاریخ تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 97/12/2 :تا ساعت 13
 -4مهلت دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  1397/11/18الی 1397/11/23
 -5تاریخ تحویل اسناد :از تاریخ  1397/11/24الی  1397/12/4ساعت 13
 -6بازگشایی پاکتهای مناقصه  :تاریخ  1397/12/5ساعت  9صبح
کلیه مناقصه گران بر اس��اس اسناد ارزیابی صالحیت ،امتیازدهی خواهند شد و در صورت احراز شرایط  ،پاکت قیمت آنها گشوده
میشود( .تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت ها متعاقبا اعالم میگردد )
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  021 -41934دفتر ثبت نام تهران -02185193768 :
 02188969737و دفتر ثبت نام استان گیالن 013-33251136
نوبت اول  1397/11/14و نوبت دوم 1397/11/17

اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن

((آگهي))

باستناد سند شماره  90431مورخ  96/06/29دفترخانه اسناد رسمي شماره  24قشم ،خانم فاطمه
گل حاجی پور سوروئی انتقال قطعی  6دانگ مشاع از یک فروند شناور باری بشماره ثبت 17609
به خانم زهرا ذاکری به نس��بت دو دانگ و آقای محمد جعفری به نسبت چهار دانگ اقدام نموده
است  .مراتب به استنـاد ماده  25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.
م الف4116

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/34
نوبت اول

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به تعویض  50درصد باندل های  RH 1 aو تعویض کامل
باندل های
 RH 1 bواحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط ذیل و همچنین شرایط فنی و خصوصی کار
پیوس��ت اس��ناد مناقصه اقدام نماید .عالقمندان جهت خرید اس��ناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فیش
واریزی به مبلغ  300/000ریال به حس��اب سیبای شماره  0105692716008بنام شركت مديريت توليد برق
نكا نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
 -1م��دت زم��ان تحویل کاال 50 :روز از تاریخ تحویل بویلر به پیمانکار می باش��د لیکن مدت کلی قرارداد از
تاریخ مبادله قرارداد به مدت  108روز می باشد.
 -2زمان فروش اسناد مناقصه :از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت  7روز.
 -3پیش��نهاددهندگان بایستی پیشنهاد خود را بر اس��اس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت  16روز
ش��نبه مورخ  97/12/11به اداره تدارکات ش��ركت مديري��ت توليد برق نكا واقع در ن��کا -کیلومتر  25جاده
زاغمرز -نیروگاه شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید دریافت دارند .پیشنهادات واصله راس ساعت  9صبح روز
یکش��نبه مورخه  97/12/12با توجه به ش��رایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد .حضور پیشنهاددهندگان یا
نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون مناقصه آزاد می باشد.
 -4س��پرده شرکت در مناقصه :مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل  330/000/000ریال است که بایستی
به یکی از صورت های مش��روحه ذیل همراه با اس��ناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم
گردد:
 -4-1رس��ید بانکی وجه مزبور به حس��اب سیبا  0105692716008این ش��رکت نزد بانک ملی ایران شعبه
نیروگاه شهید سلیمی نکا
 -4-2چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما
 -4-3ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پیوست که می بایست دارای  3ماه اعتبار باشد.
 -5به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر
آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان  %10مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.
 -7به پیش��نهادهای فاقد امضاء ،مش��روط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان
واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8سایر اطالعات و جزییات مربوط ،در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت مش��اهده آگهی و خالصه اسناد به س��ایت های  www.tender.tpph.ir ، www.npgm.irو http://
 iets.mporg.irمراجعه و براي کس��ب موارد بازرگاني با ش��ماره تلفن  011-34622359آقاي س��ليماني و
کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره تلفن  09113539568آقای مهندس شیرزاد تماس حاصل فرمايید .
اداره روابط عمومی

((آگهي))

تجدید آگهی فراخوان
« مناقصـه عمومـي یک مرحلـه ای همزمان با ارزیابی کیفی »
(نوبت اول)
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ـ طرح ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي بر در سواحل
جنوبي كشور در نظر دارد فراخوان مناقصه جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی موضوع انجام
امورخدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در منطقه المرد واقع در استان
فارس ،شهرستان المرد را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
لذا از واجدين ش��رايط دارای پروانه فعالیت معتبر با حداقل رتبه  3از مرکز انتظام پلیس پیش��گیری ناجا دعوت به عمل
مي آید جهت دريافت اس��ناد به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irبه ش��ماره مناقصه
 ۲۰۰۹۷۳۰۰۷۰۰۰۰۶۲مراجعه نمايند.
 -1کارفرما (مناقصه گزار) :س��ازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ـ طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار
صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان ولیعصر ،پالک  ،1713ساختمان شرکت ملی فوالد ایران ،طبقه سوم ،طرح
ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر ،تلفن021-86035621 :
 -2موضوع مناقصه :انجام امورخدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی طرح ایجاد مناطق ویژه اس��تقرار صنایع انرژی بر در
منطقه المرد شامل حفاظت از ساختمانهای اداری ،تاسیسات ،تجهیزات ،صنایع ،انبارها ،محوطه ،فنس گمرکی و اراضی
طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در منطقه المرد به همراه گشت نقلیه موتوری و خودرویی
 -3برآورد هزینه اجرای کار :به مبلغ  45,956,551,290ریال
 -4نوع و مبلغ تضمین :یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ  2,298,000,000ریال که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر
و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
 -5محل تامين منابع مالي :وجوه منابع طرح بر اساس موافقتنامه طرح (طرح تملک داراییهای سرمایه ای)
 -6مح��ل و مهل��ت دریاف��ت اس��ناد ارزیابی کیف��ی و اس��ناد مناقصه  :اس��ناد از س��اعت  8روز چهار ش��نبه مورخ
 97/11/17لغای��ت س��اعت  17روز ش��نبه مورخ  97/11/27از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت به آدرس
 www.setadiran.irدر دسترس خواهد بود.
 -7مح��ل و مهل��ت زمانی ارس��ال اس��ناد ارزیابی کیفی ،اس��ناد مناقصه و پیش��نهاد :پای��ان وقت اداری (س��اعت )17
روز س��ه ش��نبه م��ورخ  97/12/14از طری��ق بارگذاری در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت (س��تاد) به آدرس
 www.setadiran.irو فیزیک اسناد مناقصه پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ،به آدرس
مناقصه گزار( مندرج در بند یک) قابل تحویل است.
 -8محل و زمان بازگش��ایی پاکت ها :روز یکش��نبه مورخ  97/12/19به آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان
ولیعصر ،پالک  ،1713ساختمان شرکت ملی فوالد ایران ،طبقه سوم
 -9مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ،از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
الزم اس��ت مناقص��ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ،تاریخ  97/11/17می باشد.
م الف 4196سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور

باس��تناد سند شماره  18751مورخ  97/09/15دفترخانه اسناد رسمي شماره  88هندیجان ،آقای
بنیامین حمدی انتقال قطعی ششدانگ از یک فروند شناور باری بشماره ثبت  18075به خانم حمیده
عبادی با شماره ملی  6619439128و خانم کفایت سلمانی نژاد با شماره ملی  5859546815اقدام
نموده است مراتب به استنـاد ماده  25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.
م الف4054
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

