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آگهي ميپذيرد

تاریخ 97.2.30

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل

آگهی مزایده عمومی واگذاری و بهره برداری
یک دستگاه اتوبوس شهری نوبت دوم

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل در نظر دارد به استناد مجوز حاصله از هئیت مدیره سازمان به شماره
/5522د مورخه ( 97.2.2بند )9و براســاس قوانین و مقررات وزارت کشــور و آئین نامه معامالتی شهرداری ،نسبت به واگذاری
و بهره برداری یک دســتگاه اتوبوس شهری به مالکیت ســازمان اتوبوسرانی اردبیل ( سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری اردبیل) به بخش خصوصی برابر مشخصات و شرایط ذیل اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط دعوت
می شــود در مزایده فوق الذکر شرکت نمایند  .ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های  33811912-33824249 :تماس
حاصل فرمایند.
 -1موضوع مزایده  :واگذاری یک دســتگاه اتوبوس شــهری به شماره انتظامی 338ع 12ایران  91به بخش خصوصی جهت بهره
برداری و فعالیت در شــهر اردبیل مســیر ثابت جام جم – کارشناسان از تاریخ واگذاری به مدت  5سال شمسی ( طبق ضوابط و
دستور العمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط)
تبصره  :مدت  5ســال مجوز بهره برداری فوق بعد از انقضا در صورت داشــتن رضایت سازمان از عملکرد بهره بردار و احراز
سایر شرایط بصورت ساالنه قابل تمدید می باشد
 -2مشخصات اتوبوس  :بنز – او  ( 457مگاترانس) مدل  (1384کارکرده) به رنگ سبز فسفری -روغنی شماره موتور 14467
 -3قیمت پایه فروش 1.160.000.000 :ریال براساس اعالم نظر کارشناس رسمی دادگستری
 -4نحوه بار پرداخت بهای اتوبوس از سوی برنده  :واریز کل مبلغ پیشنهادی برنده بصورت نقدی به حساب سازمان هنگام عقد
قرار داد تا  7روز بعد از ابالغ برنده شدن
 -5زمان فروش اسناد :از تاریخ انتشار آخرین آگهی در روزنامه های رسمی به مدت  7روزکاری در وقت داری
 -6نشانی محل دریافت اسناد :اردبیل دروازه آستارا  60متری مقدس اردبیلی  25متری ترمینال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و
مسافرشهرداری اردبیل واحد امور برنامه ریزی یا از طریق سایتهای  www.ardabiltaxi.irو سامانه ستاد www.setadiran.ir
 -7محل زمان و مهلت تحویل پیشــنهاد( اتمام آگهی)  :اردبیل دروازه آستارا  60متری مقدس اردبیلی  25متری ترمینال سازمان
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبل واحد دبیر خانه زمان اتمام تحویل یشنهادات 7 :روز بعد از آخرین روز فروش
اسناد ساعت  13ظهر
 -8زمان بازگشایی پیشنهادات :حداکثر سه روز بعد از آخرین روز تحویل اسناد ساعت  13ظهر در محل دفتر رئیس سازمان
 -9نــوع و تضمیــن شــرکت در مزایده :واریز نقدی ســپرده شــرکت در مزایده به مبلغ  58.000.000ریال به حســاب شــماره
 0111588606007بنام سازمان نزد بانک ملی شعبه مقدس اردبیلی
 -10شــرایط شرکت در مزایده :اهم شرایط متقاضی عبارتند از  -1 :عدم اشتغال در زمان تقاضا -2داشتن کارت پایان خدمت یا
معافیت -3داشتن حداقل  23سال سن -4متاهل بودن در زمان تقاضا  -5داشتن گواهینامه پایه یک که از تاریخ صدور آن یکسال
سپری شده باشد  -6سایر شرایط طبق موارد مندرج در اسناد مربوط به شرایط عمومی مزایده ( که به هنگام خرید اسناد تحویل
متقاضی داده خواهد شد)
 -11کلیه اسناد  ،اوراق و مدارک مزایده به همراه گهی مربوطه حاضر ،می بایست به تایید( اثر انگشت و امضا) متقاضی برسد
 -12ارائه گواهی امضا از دفاتر رسمی به همراه سایر مدارک توسط متقاضی الزامی است
 -13هزینه انتشار آگهی  ،هزینه کارشناسی و  ...به عهده برنده مزایده می باشد.
 -14هزینه خرید اســنا :واریز مبلغ  300.000ریال به حســاب شماره  0111588585002نزد بانک ملی شعبه مقدس اردبیلی بنام
سازمان در  7روز تعیین شده خرید اسناد
 -15سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است
 -16به پیشنهادهای مبهم  ،مخدوش  ،مشروط  ،فاقد سپرده و مغایر با قالب اسناد ارائه شده ترتیب اثر داد نخواهد شد
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(آگهی مزایده حضوری نوبت دوم)
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بابل در نظر دارد به استناد مصوبه
هیئت مدیره محترم در دی ماه  96یک دســتگاه خودروی پژو پارس برابر قیمیت پایه
کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
ردیف

نوع خودرو

مدل

مبلغ پایه کارشناسی

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

پژو پارس

1390

21/000/000

10/500/000

تاریخ برگزاری مزایده حضوری روز شنبه مورخه  97/3/19در محل سازمان واقع در

جاده قائمشهر -خداداد  32شهرک مالک راس ساعت  14می باشد.

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشــار این آگهی تا تاریخ  97/3/17در طول
ساعات اداری از خودرو در محل سازمان بازدید به عمل آوردند.

متقاضیان جهت شــرکت در مزایده مبلغ سپرده شــرکت در مزایده تا تاریخ 97/3/17

به شــماره حســاب  0111419903002نزد بانک ملی واریز و فیش واریزی را در روز
مزایده به همراه خود داشته باشند .سپرده نفرات اول ،دوم ،سوم مزایده تا زمان انجام

فرایند فروش نزد ســازمان خواهد ماند و پس از انجام فروش نســبت به اســترداد آن

اقدام خواهد شد.چناچه نفرات اول تا سوم از خرید منصرف گردند سپرده آنان به نفع

ســازمان ضبط خواهد گردید.ســازمان در رد یا قبول هر یک از موراد مزایده مختار
است.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  32256237 -32253930می باشد.

هادی علیپور -سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بابل

سعید پارچین – رئیس سازمان

نوبت اول

نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
حفاظت از منابع آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات تکمیلی مخزن 2000متر مکعبی
آب شــرب و خط آبرســانی شــهر تازه اباد به شــماره ( )200971232000004رااز طریق سامانه
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .لذااز شــرکتهای دارای صالحیت دارای حداقل رتبه 5آب
وداشــتن حداقل یک کار مشــابه مطابق با براورد اجرای کار (احداث مخزن حداقل 1000متر مکعبی
بتنی یا طرحهای ابرســانی به عنوان پیمانکار اصلی در ده سال گذشته )درصورت تمایل با توجه به
مشــخصات زیر دعوت می شود نسبت به تهیه اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
اقدام نمایند .
-1مبلغ براورد اولیه براســاس فهارس پایه ســال ( 34/677/881/302-1397سی و چهار میلیارد و
ششصد و هفتادوهفت میلیون وهشتصدو هشتادو یک هزار و سیصدو دو) ریال
-2محل اجرای پروژه  :استان کرمانشاه -شهرستان ثالث باباجانی -تازه آباد
 -3مدت اجرای عملیات  12 :ماه
فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) 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
 97/3/5می باشد .
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت  :ساعت  10صبح روز شــنبه  97/3/5لغایت ساعت
(23بیست و سه ) روز شنبه 97/3/12
مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد :ســاعت  9صبح یک شــنبه  97/3/20لغایت ســاعت  14روز سه شنبه
97/3/22
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9صبح چهارشنبه 97/3/23
اطالعات تماس  :دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اســناد مناقصه
وارائه پاکت ها
الف  :ادرس کرمانشــاه -میدان سپاه پاسداران (نفت )بلوار زن -ضلع غربی پاالیشگاه  -شرکت آب
منطقه ای کرمانشاه و تلفن 08338370135و08338370163
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934:
دفتر ثبت نام 88969737 :و85193768

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای همدان

آگهی تجدید مناقصه عمومی ۹۷/۷۵/۱۴و ۹۷/۷۵/۱۵
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به شــرح زیر
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره مناقصه:

موضوع مناقصه:

۹۷/۷۵/۱۴

اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور برزول فارسبان
شهرک در شهرستان نهاوند

۹۷/۷۵/۱۵

اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور های گردنه
کلیایی به گدار پهن  -باند قدیم اسدآباد  -داشبالغ  -آجین
کنگاور  -آقاجانبالغی به مالولی در شهرستان اسدآباد

مبلغ برآورد بر اساس
فهرست بها راهداری سال
( ۹۷ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال) بر
اساس آیین نامه معامالت دولتی به شماره
 /۱۲۳۴۰۲ت  ۵۰۶۵۹هـ مورخه ۹۴/۹/۲۲

۲/۹۹۶/۳۰۲/۱۴۹

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳/۹۹۹/۹۳۳/۹۱۰

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

محل دریافت اسناد :سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانیwww. Setadiran.ir
جهت اطالع بیشتر به سایت  http:// IETS.MPORG.IRمراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد :تا ساعت  ۱۴مورخ ۹۷/۳/۱۱
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت؛ تا ساعت  ۱۴مورخه۹۷/۳/۲۱ :
محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی :دبیرخانه اداره کل ،واقع در همدان -بلوار ســید جمال الدین اسد آبادی -
نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
محل تحویل پاکت الف و ب و ج صورت الکترونیکی :سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www. Setadiran.
ir
تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  ۹صبح مورخ ۹۷/۳/۲۲
محل بازگشایی پاکات :سالن جلسات اداره کل واقع در همدان  -بلوار سید جمال الدین اسدآبادی  -نبش بلوار شهید
ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ۳ :ماه
صالحیت الزم :دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  ۵راه و ترابری) از سازمان مدیریت و برنامهریزی
و نیز داشتن گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
چاپ نوبت اول۹۷/۳/۳ :
چاپ نوبت دوم۹۷/۳/۵ :

م /الف ۸۴۷ :پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

