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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

 یک شنبه  19 خرداد 1398  شماره 5040 

تدارکات  سامانه  طریق  از  را  نایسر  منفصل  ناحیه  پارك  احداث  عمومى  مناقصه  دارد  نظر  در  سنندج  شهردارى 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 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 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/3/20 مى باشد.

پیمانکاران واجد شرایط: رتبه 5 و باالتر ابنیه 
مبلغ برآورد اولیه پروژه: 1815005950 ریال (یک میلیارد و هشتصد و پانزده میلیون و پنج هزار و نهصد و پنجاه ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 90750298  ریال
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز شنبه تاریخ 98/3/25

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 98/4/5
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 روز پنجشنبه تاریخ 98/4/6

 ، سنندج  آدرس:  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار:  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
خیابان امام خمینى ، روبروى اداره گمرك ساختمان شماره 2 شهردارى طبقه سوم واحد پیمان و رسیدگى و تلفن: 
33158700-087 و جهت ارائه مدارك پاکات الف و ب و ج آدرس: سنندج ، خیابان امام خمینى روبروى مسجد جامع 

واحد حراست شهردارى مرکزى مى باشد. (شایان ذکر است کلیه پاکات بایستى در سامانه بارگذارى گردد) 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل  عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
شناسه آگهى: 491711


