
دبیرشورایسیاستگذاری: حسن اختری  سردبیر:محمد صفري  مديرمسئول: محمد پيرعلي  صاحبامتیاز: علي  يوسف پور 
عکاس: ثنا صفری - فرجاد جوالنی  ترجمه: حسين ارجلو  سايت:سيد مهدی لنکرانی  زيستبوم:محسن رجبی  معیشت:سارا علياری  ديپلماسی:هدی دهقان بذرافشان  فراديد:قاسم غفوری  رويکرد:مائده شيرپور 

شاپا: 3947 - 2008 كدپستي: 1438634871  نمابر: 88007575  تلفن: 88013870-6  نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، كوچه بابك، پالك 16  چاپ: كارگر 66817316  سازمانآگهيها: 88006969 

 شنبه  18 خرداد 1398  شماره 5039 

1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: توسعه شبکه، نصب انشعابات و تجهیزات و اصالح شبکه و انشعابات، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانى بردسکن

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

4- سایر شرایط:
الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى

ب- تکمیل و ارائه کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى
5- مهلت اعالم آمادگى: از تاریخ 98/03/18 لغایت آخر وقت ادارى 98/03/26

6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى: تا آخر وقت ادارى مورخ 98/04/09
7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى کیفى : دفتر کمیته فنى و بازرگانى شرکت گاز خراسان رضوى واقع در مشهد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر 

آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبى نگین، امور تدارکات و عملیات کاالى شرکت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.
8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه هیات محترم وزیران و اصالحیه هاى بعدى آن میباشد. 

شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى،کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا 
تلفن 37072822-051 تماس بگیرید.

تاریخ چاپ نوبت اول: 98/03/18            تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/03/19

شهردارى ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 ، پروژه هاى ذیل را از طریق مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجد شرایط 
واگذار نماید.

-داوطلبان مى توانند حداکثر ظرف مدت 12 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد امور قراردادهاى شهردارى ورامین 
مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند. 

(تلفن تماس: 7-36242525 داخلى- 364- 366) 
- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهى و کارشناسى به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود.
- سایر اطالعات و جزئیات در فرم شرایط مناقصه موجود مى باشد.

شهردارى ورامین

ردیف بودجه پروژه
مصوب سال 1398

قیمت بر اساساعتبار (ریال)

خرید آسفالت توپکا 19-0 و 0-12 
(جهت لکه گیرى معابر سطح شهر)

هر تن آسفالت با مناسب ترین قیمت10/000/000/000ردیف 10

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 1)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 2)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 3)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 4)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مارون در نظر دارد کاالى مشروحه ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى تهیه نماید. لذا از تامین کنندگانى که داراى 
شناسه ملى اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى مى باشند و داراى توانایى و تجربه الزم در این زمینه بوده و توان ارائه تضمین شرکت در مناقصه را داشته باشند دعوت 
بعمل مى آید که آمادگى کتبى خود را همراه با مدارك ، جهت ارزیابى توانایى و بررسى صالحیت در ارتباط با موضوع مناقصه ، به نشانى زیر ارسال / تسلیم نمایند.
با توجه به فرآیند مناقصه و لزوم توان سنجى و بررسى صالحیت شرکت هایى که اعالم آمادگى مى نمایند ،  پس از بررسى ، مدارك مناقصه براى شرکتهاى واجد 

شرایط ارسال خواهد شد.
1- مبلغ برآورد مناقصه: 5/325/000/000 ریال 

2- نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه معتبر بانکى به مبلغ 266/250/000 ریال
3- مهلت تقاضاى شرکت در مناقصه و ارایه مدارك ارزیابى: 1398/04/16

آدرس: اهواز  ، منطقه برومى ، کیلومتر 12 جاده اهواز / سربندر ، نرسیده به پلیس راه ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز مارون ، ساختمان شماره دو ، اتاق 34 ، اداره 
تدارکات و امور کاال ، تلفن: 06134188665 فکس: 06134434067

4- تاریخ ارسال/ تحویل اوراق و اسناد مناقصه به مناقصه گران: 1398/05/05
5- آخرین مهلت ارسال پیشنهادات فنى / مالى/ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 1398/05/27

6- تاریخ و محل گشایش پاکات فنى و بررسى ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 1398/05/28 کمیسیون مناقصات
7- تاریخ و محل گشایش پاکات مالى: متعاقبًا اعالم خواهد شد.

8- زمان تحویل کاال: 60 روزه 
9- با وصول 2 فقره پیشنهاد معتبر گشایش پاکات انجام خواهد شد.
نکته : هزینه درج آگهى در جراید از برنده مناقصه کسر خواهد شد.

براى دریافت اطالعات تکمیلى به سایت هاى ذیل مراجعه شود:
                   http://iets.mporg.ir                 :آدرس سایت

http://mogpc.nisoc.ir                              
شماره مجوز: 13981460

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مارون (سهامى خاص)

قلمشرح کاالواحدتعداد

123NOطبق مشخصات فنى اسناد مناقصه UPS 19قطعات یدکى دستگاه هاى

UPS

شهردارى بندرامام خمینى (ره) به استناد مصوبه ى شماره 5 مورخ 97/11/1 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد پارکینگ پارك ساحلى واقع در جاده 
تاسیسات بندرى  را از طریق مزایده با شرایط و مشخصات ذیل با رعایت آئین نامه مالى شهردارى ها بصورت اجاره به مدت یکسال شمسى به بخش خصوصى 

واگذار نماید. 
1- زمان دریافت اسناد: 

بمدت 10 روز از روز شنبه 98/3/18 لغایت روز سه شنبه 98/3/28
2- محل دریافت اسناد مزایده: 

بندرامام خمینى (ره) ، بلوار آیت اله طالقانى ، روبروى درمانگاه راه زینب (س) ، ساختمان مرکزى شهردارى ، طبقه ى دوم ، واحد حقوقى و قراردادها تلفن: 
061-52222020-23

3- مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده:
فیش واریزى به مبلغ 500/000 ریال غیر قابل استرداد به حساب فراگیر به شماره 1083057382 نزد بانک تجارت مرکزى بنام شهردارى بندر امام خمینى (ره)

4- زمان تحویل پیشنهادها و بازگشایى پاکت هاى مزایده: 
پیشنهاد دهندگان مى بایست پاکت ها را در روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 تا ساعت 12 به دبیرخانه شهردارى بندر امام خمینى (ره) واقع در بلوار آیت اله 
طالقانى ، روبروى درمانگاه راه زینب (س) ساختمان مرکزى شهردارى، طبقه همکف تسلیم و رسید دریافت نمایند. پیشنهادهاى واصله در ساعت 12:30 ظهر 
روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 توسط کمیسیون عالى معامالت شهردارى که در محل دفتر شهردار تشکیل مى گردد بازگشایى ، قرائت و رسیدگى مى شود.

5- مبلغ پایه اجاره بها:
طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى براى مدت یکسال مبلغ 420/000/000 ریال تعیین گردید.

6- تضمین شرکت در مزایده:
متقاضیان مى بایست جهت شرکت در مزایده، 5 درصد از قیمت اولیه ى اجاره بهاى یکسال شمسى به مبلغ 21/000/000 ریال، را به یکى از سه طریق ذیل ارائه 

نمایند.
الف) واریز مبلغ 5 درصد به حساب سیباى شماره 0105424881000 نزد بانک ملى ایران بنام شهردارى بندرامام خمینى (ره) و رسید نمودن فیش واریزى در 

واحد درآمد.
ب) بصورت ضمانت نامه ى بانکى بنام شهردارى بندرامام خمینى (ره) بمدت یکماه 

ج) چک تضمین شده بانکى
تبصره: در صورت عدم ارائه ى ضمانت نامه ى شرکت در مزایده توسط متقاضیان از شرکت کردن آنها در مزایده جلوگیرى بعمل خواهد آمد.
7- الیحه قانونى منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب سال 1337 حاکم بر این مزایده مى باشد.

8- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ارائه شده است.

وزارت کشور 
استاندارى خوزستان

شهردارى بندر امام خمینى (ره)

شهردارى کمال شهر در نظر دارد انجام امور پشتیبانى و خدمات عمومى خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.
1- ارائه سپرده اى به میزان 5 درصد مبلغ کل برآورد اولیه پیمان به مبلغ 2977650000 ریال به یکى از روشهاى ذیل:

الف) ضمانت نامه بانکى ترجیحًا از یکى از بانکهاى استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کارى اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.
ب) واریز فیش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانک ملى 

ج) چک تضمین شده بانکى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملى به نام شهردارى کمال شهر
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 98/03/11 مى باشد.

1- شرکت کنندگان مى بایست جهت خرید اسناد مناقصه ، نسبت به واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب درآمد شهردارى به شماره 0106105086002نزد 
بانک ملى اقدام نمایند. الزم به ذکر مى باشد رسید یا فیش واریزى بهمراه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به شهردارى ارائه گردد ، ضمنا مبلغ واریزى 

جهت خرید اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمى گردد.
2- هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

3- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

تلفن  و  به کدپستى 3199837491  کمالشهر  ادارى شهردارى  ، ساختمان  بلوار شهردارى   ، بهشتى  میدان شهید   ، کمالشهر   ، کرج  آدرس:  الف) 
026-34722703

ب) اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 021-85193768

شهردارى کمال شهر 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:            ساعت 10 صبح                               روز شنبه                                         مورخ 98/3/18
مهلت زمانى ارائه پیشنهادات:                                  ساعت 12                                       روز سه شنبه                                   مورخ 98/3/28
زمان بازگشایى پاکت ها:                                          ساعت 12                                       روز چهارشنبه                                  مورخ 98/3/29


