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شرکت ملى گاز ایران
شرکت پاالیش گاز ایالم

شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومى تامین نماید.
شماره مناقصه:97/028-2

موضوع مناقصه:  تجدید مناقصه خرید و راه اندازى یک نیم باس کامل 900b#mcc به همراه کلیه تجهیزات
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه): به میزان: 350/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه): ضمانتنامه بانکى یا فیش نقدى به حساب 0100556652009 بانک صادرات کد 190
سایت ویزیت: 98/04/16 تا 98/04/17

آخرین مهلت تحویل اسناد از جانب مناقصه گران: 98/04/23
تاریخ گشایش پاکات «الف» و فرمهاى ارزیابى کیفى: 98/04/25

تاریخ اعالم نتیجه ارزیابى کیفى: 98/05/01
تاریخ اعالم نتیجه ارزیابى فنى: 98/05/08
تاریخ گشایش پاکات مالى «ج»: 98/05/15

آدرس دریافت اسناد الکترونیک: www.nigc-igtc.ir – بخش مناقصه و مزایده
آدرس پستى مناقصه گزار: ایالم / بخش چوار/ صندوق پستى 144-69361 / کدپستى 6937170110/ دبیرخانه کمیسیون مناقصات

* مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2077 و 32912850-084 (دبیرخانه کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند.

 شنبه  25 خرداد 1398  شماره 5045 

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه زیر را با مشخصات وشرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت ذیصالح واگذار نماید.
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجراى عملیات نگهدارى ، تعمیرات ، بازسازى و مقاوم سازى شهرستان تاکستان به مقدار مندرج در اسناد مناقصه

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه : در سطح شهرستان تاکستان - به مدت 730  روز تقویمی. 
• دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته نفت و گاز از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور).
• ارایه تصویر گواهینامه ایمنى کار از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى

• داشتن شخصیت حقوقى
• دارا بودن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 46/000/000/000 ریال در یکى از رشته هاى ذکر شده در بند 7-2 .

• ارایه آخرین صورت هاى مالى حسابرسى شده بر اساس آیین نامه راهکارهاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى به شماره 26510/ت39039ك مورخ 88/02/09 وزیران محترم عضو 
کمیسیون اقتصاد و اطالعیه هاى بعدى آن.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 2/300/000/000  ریال
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: از انتشار آگهى نوبت اول (تاریخ 98/03/25)  لغایت پایان وقت اداري  روز دو یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ  98/03/28.

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار - دبیرخانه (اتاق11-6).
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: از تاریخ 98/03/29 لغایت پایان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00 ) مورخ 98/04/11).

زمان و مکان بازگشایی کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 – روز چهار شنبه مورخ 98/04/12- سالن اجتماعات ساختمان مرکزي.
زمان و محل بازگشایى پاکات پیشنهاد: زمان گشایش پاکات الف ، ب و ج: روز یکشنبه ساعت 10  مورخ 98/04/16 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزى.
از شرکتهاي واجد صالحیت دعوت می شود جهت دریافت اطالعات بیشتر ، به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir  ویا پایگاه اطالع رسانی مناقصات به آدرس: 

 http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند. 
نوبت اول:1398/3/25           نوبت دوم:1398/3/26

شماره مجوز:1398-1611

شرکت فرودگاههاى کشور
اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان

اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین 
و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاري بهره برداري از رستوران، کافى شاپ و مینى مارکت فرودگاه بین 
قانونی  با رعایت الیحه  انعقاد قرارداد واگذاري محل  به مدت حداکثر 3 سال در قالب  بندرعباس  المللی 
واگذاري و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههاي کشور مصوب (1358) و آئین نامه اجرایی آن،  از طریق 

فراخوان عمومی به اشخاص حقوقى واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.
می  الزم  مدیریتی  و  اجرایى  مالی،  توان  داراي  که  شرایط  واجد  حقوقى  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
روزشنبه 98/3/25 ضمن  اداري  وقت  پایان  تا  تاریخ 98/3/18 وحداکثر  از  آید  بعمل می  باشند، دعوت 
  IR180100004001068404006338 حساب  به  ذیل  مشروحه  فراخوان  براى  ریال  مبلغ700,000  واریز 
پرداخت  شناسه  و  ایران  هوائى  ناوبرى  و  فرودگاهها  شرکت  کل  دارى  خزانه  نام  به  مرکزى  بانک  نزد 
300068482280520000000000619205 با مراجعه به اداره بازرگانی فرودگاه، به آدرس: فرودگاه بین المللى 

بندرعباس نسبت به ارائه فیش واریزي مزبور و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
سپرده شرکت در فراخوان،  معادل 420,000,000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار حداقل سه 

ماه و قابل تمدید براى سه ماه دیگر مى باشد. 
مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداکثر) تا پایان وقت اداري روز دوشنبه 98/4/10 مهلت ارائه به فرودگاه بین 
المللى بندرعباس  مى باشدکه کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشهاد 
قیمت و آنالیز درآمد-هزینه) مى بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلى دیگر مهر و موم 

شده به فرودگاه ارایه گردد.
زمان بازگشائى پاکات فراخوان روز سه شنبه 98/4/11 ساعت 9 صبح مى باشد.

الزم به ذکر است ارزیابی و شناسائی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهاي مندرج در اسناد فراخوان 
انجام خواهد گردید و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی براي متقاضی ایجاد نخواهد نمود وهزینه 

انتشارآگهی با برنده فراخوان می باشد.
مشخصات محل هاي قابل واگذاري، از طریق فرودگاه و سایت مربوطه، به آدرس ذیل، قابل ارائه خواهد بود.

 www.airport.ir  و   https://bandarabbas.airport.ir  آدرس سایت فرودگاه
شناسه آگهى: 490271


