
 . سه شنبه . 05 اسفند 1399 . سال هجدهم . شماره 4621 .شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

تقاضای  شماره  دو  درجه  فوالدی  لوله  خرید  پروژه   دارد  نظر  در  زنجان  استان  گاز  شرکت 
3096190157 را با شرایط ذیل از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید :  کلیه 
آدرس  به   ) ستاد   ( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه  برگزاری   مراحل 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 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 . 

- مدت انجام كار 3 ماه شمسی می باشد.
ب ( پروژه فاقد پیش پرداخت میباشد.

ج ( شرایط متقاضی : 
 .  ep  تولیدکنندگان و تامین کنندگان لوله های فوالدی عضو سامانه

درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره یا سهامدار مشترک , پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.
ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه طبق آخرین تغییرات و نمونه فرم پیوست به مبلغ 1,506,582,000  
ریال ) به حروف یک میلیارد و پانصد و شش میلیون و  پانصد و هشتاد و دو هزار  ریال( شامل یكی 

ازانواع ذیل:
- ضمانتنامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانكی كه دارای مجوز 

فعالیت از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
-  واریز وجه نقد )واریز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانك مرکزی بنام شرکت 

گاز زنجان(. 
– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از 

سوی بیمه مركزی ایران.
-اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون 

نحوه انتشار اوراق مشاركت(.
-وثیقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن.

-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی كه به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند 
و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10» قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ 
كیفیت ارائه شود.«

ه ( محل زمان و مهلت تكمیل و تحویل مدارك :
     از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

) ستاد ( به آدرس  WWW.setadiran.ir ) بخش مناقصه( نسبت به دریافت و تكمیل اسناد مناقصه 
طبق زمانبندی زیر اقدام فرمایند.

- مهلت دریافت اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه : 99/12/06 لغایت 99/12/12
- مهلت عودت  اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه : تا ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 99/12/26

- زمان بازگشایی مرحله اول پاكات مناقصه : سه شنبه مورخ 99/12/26
- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500.000  ریال )به حروف : پانصد هزار ریال(

و ( مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظیم 
پیمان شركت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمایند.

 ** هزینه درج آگهی ) هر دو نوبت ( به عهده برنده مناقصه می باشد .
پیمانکاران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه ) شامل پاکات الف ، ب و ج (  عالوه بر   تذکر : 
بارگذاری کلیه اسناد و مدارک ) پاکات ب و ج ( به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسال از 
طریق سامانه ستاد ،  صرفا پاكت الف )تضمین شركت در مناقصه( را عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد  
بصورت فیزیكی نیز درمهلت مقرر ) حداکثر تا 8:30 مورخ 99/12/26 (  به واحد حراست تحویل دهند ، 
درصورت عدم بارگذاری پكیج و سایر موارد خواسته شده در سامانه )حتی یك آیتم(، مناقصه گر از گردونه 
رقابت خارج میشود.بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی مورد تایید می 
باشد .بدیهی است تكمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .
** توضیح : این آگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )) شانا (( به آدرس , www. shana .ir سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس WWW.setadiran.ir  و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

به آدرس http: iets . mporg .ir درج گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان انتشار نوبت اول : 1399/12/05 نوبت دوم : 1399/12/06

شماره مجوز وزارت نفت :1399.7132
ت اول(آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ) تجدید مناقصه (

) نوب

شركت گاز استان زنجان
) سهامی خاص (

تعدادواحدشرح و مشخصات كاالردیف

14¨, PIPE , API-5L-GR.B, ERW,DEGREE2,Thk:0.172MT1.000
210¨, PIPE , API-5L-GR.B, ERW,DEGREE2, Thk:0.219MT900
316¨, PIPE , API-5L-GR.B, ERW,DEGREE2, Thk:0.250MT820
420¨, PIPE , API-5L-GR.B, ERW,DEGREE2, Thk:0.312MT224

الف ( شرح مختصر كار : 

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : مناقصه خدمات  فنی منطقه شمال شرق

مبلغ برآورد مناقصه : 53/884/569/066 ریال
1-محل و مكان اجرای كار: استانهای خراسان و سمنان

2-مدت اجرای كار: دوسال 
3-نام دستگاه نظارت: اموراداری منطقه خطوط لوله و مخابرات شمال شرق  

4-قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : مبلغ 000ر000ر2/700 ریال 
بصورت یك یا تركیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج 
،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 5069/123402 
به  میبایست  نقد   وجه  تضمین  یا  وزیران  محترم  هیئت   94/9/22 مورخ 
شماره شبا IR 790100004101046871202167 بانك مركزی واریز گردد ضمنا"  

تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاری گردد . 
-درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در پیشنهاد 

قیمت مندرج در سامانه ستاد. 
-ارائه گواهینامه تعیین صالحیت پیمانكاری معتبر از اداره تعاون ، كار و رفاه 
الزامی   7 كد  تأسیسات  امور  و   2 كد  نگهداری  و  تعمیر  زمینه  در  اجتماعی 

میباشد .
-گواهی تایید صالحیت ایمنی ) از اداره كار( الزامیست .

زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند تا 
ساعت 14:30 روز یكشنبه مورخ 99/12/24  و با مراجعه به  سامانه تداركات 

خرید  به  نسبت   www.setadiran.ir نشانی   به  ستاد(  دولت)  الكترونیكی 
اقدام  الكترونیك  اتصال به درگاه پرداخت  از طریق  اسناد و پرداخت هزینه 

نمایند.
الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده 
از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
امضاء  گواهی  اخذ  و  نام  ثبت  به  نسبت   ، ستاد  سامانه  در  قبلی  عضویت 
الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 

02141934 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تكمیل و بارگزاری پیشنهادات در سامانه :شركت كنندگان می 
بایست تا ساعت 14:30 سه شنبه مورخ 1400/01/17 نسبت به تكمیل اسناد 
مربوطه و بارگزاری در سامانه تداركات الكترونیك دولت) ستاد( و تحویل اصل 
پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار( الك و مهر شده به دفتر 

كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
روز   09:00 ساعت  در  واصله  پیشنهادهای   : پاكات   گشایش  محل  و  زمان 
دوشنبه مورخ 1400/01/23 در محل كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- 
خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپنــد- پالك 188-  طبقه  هشتم از 
طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت ) ستاد( بازگشایی و خوانده خواهد 

شد. 
تلفن   با  مناقصه  كار  موضوع  درخصوص  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت 

32363930-023 تماس حاصل فرمائید .
                    www.shana.ir    -     www.setadiran.ir     -      www.ioptc.ir  

روابط عمومی چاپ نوبت اول 1399/12/5  -    چاپ نوبت دوم 1399/12/9 

شناسه اگهی 1098100 ت اول(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )2099001105000141 (
) نوب

شركت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در نظر دارد مزایده عمومی به شماره فراخوان )1099091915000001( مربوط به یك باب منزل سازمانی متعلق به خود را با وضعیت موجود 
واقع در كالن شهر اصفهان طبق شرایط و مدارك مربوطه از طریق برگزاری مزایده عمومی بر مبنای قیمت پایه كارشناسی رسمی دادگستری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با شرایط نقدی 
به اشخاص واجد صالحیت را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار و آنرا واگذار نماید.. كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی 
پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مزایده محقق سازند.
متقاضیان می توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد این مزایده از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( اقدام نمایند. ضمناً مزایده گران جهت 
بازدید از منزل فوق االشاره حسب مورد به هر یك از نشانه های مندرج در جدول فوق  )با هماهنگی امور اداری منطقه با شماره تماس 03136252585( تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

مورخ 12/11/ 1399 مراجعه نمایند.
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاكت الف: به آدرس اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چنب پمپ بنزین، امور قراردادها و تلفن 

تماس امور قراردادها 03136244618- تلفن تماس شركت: 03136247001
شرایط متقاضیان:

1- داشتن شرایط معامله وفق قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران
2- افراد مشمول قانون منع مداخله مصوبه سال 1337 مجاز به شركت در مزایده نمیباشند.

شرایط مزایده:
1- تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 18 بعدازظهر روز شنبه مورخ  99/11/25 

2- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 99/12/4 
3- مهلت بارگذاری پاكات و اسناد در سامانه ستاد: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/12/19

4- تاریخ بازگشایی پاكات مزایده: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/12/20
 )ضمناً ارائه كپی ضمانتنامه در تاریخ ارائه پیشنهاد، جهت اخذ تأئیدیه های الزم ضمانتنامه به واحد امور مالی منطقه الزامی است(.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
ضمناً متن آگهی در سایت  WWW.SHANA.IR  قابل رؤیت می باشد .

و اسناد مناقصه در سایتهای ذیل قابل رؤیت می باشد.
 WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR  و HTTP://IETS.MPORG.IR

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان انتشار نوبت اول : 1399/12/03 نوبت دوم : 1399/12/05

شناسه : 1096978

فراخوان مزایده عمومي  )نوبت اول شماره 800/30770(
ت دوم(

) نوب

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
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شش دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتی 5312 فرعی از 
4999 اصلی به مساحت 240 مترمربع كه اصالح سند 

به عهده متقاضی می باشد

مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

محل تامين اعتبار: عمرانی
نوع برگزاری:  یک مرحله ای

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 99/12/06 الی 99/12/10
مهلت تحویل پیشنهادات : ازتاریخ 99/12/11 الی 99/12/23 

تاریخ بازگشایی پاکات: 99/12/24
نوع برگزاری مناقصه یک مرحله ای 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادتاارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت ها 
ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس WWW.setadiran.ir انجام 

نام درسایت  ،مراحل ثبت  خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی 
مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

WWW.setadiran.ir : محل دریافت اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
WWW.setadiran.ir : محل تحویل اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

توضیح اینکه : مناقصه گران موظفند پاکت الف که حاوی فرم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
می باشد را تا پایان وقت اداری مورخ 1399/12/23 به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی واقع درشهرک رضوی – میدان شهید نجفی تحویل داده و رسید آن را دریافت 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزینمایند.

آگهی مناقصه عمومی شماره 45 /99

شرح آگهیمناقصه
مبلغ برآورد رشته موردنظرشهر

به)ریال(
محل تامین فهرست بهامدت قرارداد

اعتبار
مبلغ شرکت در 
فرایند ارجاع کار

واحد درخواست کننده

عملیات تهیه و اجرای خط انتقال از تصفیه خانه 44
شماره 1 کمال صالح تا مخازن روستاهای لوزدر و 

ده آقا شهرستان شازند

انتقال و توزیع آب 10ماه شمسی74.733.277.694چهارآبشازند
روستایی سال 1399

معاونت بهره برداری و 3.736.663.884عمرانی 
توسعه آب  

 

شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی  یک مرحله ای  متانول – تولید داخل به شماره 2099092416000050را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه تاریخ 1399/12/02می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 
برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه 

گران ارسال خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت : 30 : 18  روز یک شنبه   تاریخ  

1399/12/10
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت : 30 : 18  روز   دوشنبه   تاریخ  

1399/12/25
شهرستان  فارس–  استان  آدرس   : گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
الی   36 تلفن  و   )7445139611 )کدپستی:   پارسیان  گاز  پاالیش  مهر– شركت 

071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  : 41934- 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان  انتشار نوبت اول: 99/12/05 نوبت دوم: 99/12/09

شناسه آگهی 1098557 ت اول(آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
) نوب

  شركت ملی گاز ایران
 شركت دولتی پاالیش گاز پارسیان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان زنجان به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور  ، درنظر دارد پروژه احداث ساختمان و محوطه و دیوار محوطه  اداره 
پیمانکار  به  عمومی  فراخوان  از طریق  را  وامالک شهرستان خرمدره  اسناد  ثبت 
دارای صالحیت الزم که امکانات فنی و مالی کافی برخوردارند واگذار نماید . لذا از  
شرکت هایی که رشته یا زمینه تخصصی مرتبط را دارا میباشند دعوت میشود جهت 
دریافت وتکمیل اسناد مناقصه از طریق سامانه www.setadiran.ir    اقدام نمایند. 

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد وامالک استان زنجان
موضوع: احداث و اجرای  عملیات  ساختمان  با اجرای کامل تاسیسات مکانیکی 
و برقی به مساحت  800 مترمربع به انضمام محوطه سازی ،دیوار محوطه و بر 
اساس بخشنامه شماره 96/1299188 مورخ 1396/5/4 با موضوع انعقادپیمان 
اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع با سطح زیربنای تا 4000 مترمربع 

سازمان برنامه و بودجه کشور .
محل اجرای پروژه : استان زنجان – شهرستان خرمدره

محل اعتبار پروژه : ازمحل منابع عمومی اعتبارات ملی سازمان ثبت اسناد وامالک 
خزانه  اسناد  بصورت  و   1201009004 شماره  طرح  موافقتنامه  ذیل  ودر  کشور 

اسالمی 
برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه : 44،844،122،437 ریال به براساس قیمت های 

فهارس بهای پایه سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور
امالک  و  اسناد  ثبت  ساختمان  پروژه  برای  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  مبلغ 

دو   و  و چهل  دویست  و  میلیارد  -/2/242/000/000ریال)دو  خرمدره  شهرستان 
میلیون ریال (

رشته و پایه پیمانکار : رشته ابنیه حداقل پایه 5 )پنج(  و 5 تاسیسات
مدت اجرای کار: 12 ماه شمسی)دوازده ماه(

تاریخ دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 99/12/05 تا ساعت 19 روز 99/12/12 
تاریخ تحویل مدارک تکمیل شده : تا ساعت 14 روز  شنبه مورخ 99/12/23 

تاریخ بازگشایی و بررسی پیشنهادات : 99/12/24  ساعت 10 صبح
مکان تحویل مدارک تکمیل شده : اداره کل ثبت اسناد وامالک استان زنجان به 
آدرس : جاده گاوازنگ بلوار مهرانه ،واحد دبیرخانه با در دست داشتن معرفینامه 
کتبی با مهر و امضا مجاز شرکت و همچنین درج مدارک تکمیل شده در سامانه 
پیشنهادات  بایستی  پیشنهادی  پاکتهای  تحویل  بر  www.setadiran.ir)عالوه 

مناقصه گران حتما در سامانه مذکور نیز درج شده باشد(
پیشنهادات برای هرکدام از پروژه ها بایستی مجزا بصورت پاکت و درج در سامانه 

فوق تحویل مناقصه گزار شود
متقاضیان شرکت در مناقصه میبایستی قیمت پیشنهادی نهایی خود را بر اساس 
برآورد دقیق  از نقشه ها و مدارک فنی و با در نظرگرفتن بهای واقعی مصالح 
و خدمات تحویل کارفرما نموده و ارایه و تحویل مدارک هیچ گونه حقی رابرای 
ایجاد نخواهد کرد و کارفرما در رد و قبول کلیه  متقاضیان شرکت در مناقصه 

پیشنهادات مختار میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان نوبت اول : 05/ 12 / 1399   -   نوبت دوم : 09/ 12/ 1399

شناسه : 1099516 ت اول(آگهی  فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی
) نوب

توجه : اعالم آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفا بصورت الکترونیکی )توکن( و از 
طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  می باشد.

مناقصه عمومی یک  مرحله ای شماره م م /0144/ 99 مربوط به انجام خدمات تخلیه 
بارگیری صفافی و کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان در انبارهای عملیات کاال اهواز 

الف- شرح مختصر خدمات:
انجام خدمات تخلیه بارگیری صفافی و کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان در انبارهای 

عملیات کاال اهواز  
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار 

محل اجرای خدمات در انبارهای مرکزی در اداره عملیات کاالی اهواز مستقر در ناحیه 
صنعتی کارون و کریت کمپو و مدت انجام آن 12 ماه می باشد.

ج- برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات-/10،080،000،000 ریال می باشد.

د- شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 

- داشتن گواهینامه تعیین صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی )کد 4( 
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.

- داشتن گواهینامه  تایید صالحیت ایمنی ا زاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- توانایی  ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  به مبلغ-/504،000،000 ریال   که 
بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید 

شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است 
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگداری تصویر 
تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در 
بلوک دو، ساختمان  واقع در روبروی  تندگویان،  ، کوی فدائیان اسالم مجتمع  اهواز 

طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
 ه- محل و مهلت دریافت اسناد 

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان 
www.setadiran. جهت دریافت اسناد واعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی
ir  مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده 12  قانون 

برگزاری مناقصات )ارزیابی ساده(  بر روی مدارک ارسالی مناقصه گران به عمل آید .
تاریخ  از ساعت 8:00  و(  )غیرحضوری  الکترونیکی  بصورت  اسناد  دریافت  مهلت    -1

1399/12/04 لغایت ساعت 19:00 تاریخ 1399/12/11
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب واریز مبلغ 840،000 ریال به حساب ریال از طریق 

  www.setadiran.ir درگاه موجود در سامانه به نشانی
و - محل ، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

تا ساعت 13:00 روز مورخ  یکشنبه   را حداکثر  متقاضیان  مکلفند پیشنهادات خود 
ضمنا  نمایند.  تسلیم  ستاد  سامانه  طریق  از  و  الکترونیکی  صورت  به   1399/12/24
پیشنهادات در ساعت 08:30روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 گشایش و قرائت خواهد 
شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است .
ضمناً مهلت و محل تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت 13:00 روز 
یکشنبه مورخ 1399/12/24 در محل کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز 

جنوب در آدرس فوق الذکر می باشد.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان 

شرکتها درهمه مراحل الزم و ضروری می باشد .
تذکر : حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکت ها ، آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات 
ثبتی و هر گونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد .

WWW.NISOC.IR   -   WWW. IETS.MPORG.IR    -   WWW.SHANA.IR

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  انتشار نوبت اول : 1399/12/04 نوبت دوم : 1399/12/05

شماره مجوز: 1399/7134
فراخوان مناقصه عمومی 

ت دوم(
) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 26/ م / 99
بهینه  و  نگهداری  عملیات  دارد  نظر  در  مرکزی  منطقه  مخابرات  مدیریت 
به اشخاص حقوقی  را  تعداد 690 سایت  به  ارتباطات سیار  سازی شبکه 
واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه فعاالن در این زمینه دعوت می شود 
جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت مخابرات منطقه مرکزی برای دانلود 
یا با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به  مراجعه و 
شماره حساب جام 1660860892 نزد بانک ملت شعبه اراک بنام مخابرات 
و  مراجعه  ذیل  نشانی  به  کد شناسه 3100080660127  با  مرکزی  منطقه 
پس از تکمیل اسناد مذکور، پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 

12 مورخ 1399/12/19 به واحد قراردادها تحویل نمایند.
از طریق سایت دانلود می نمایند نیازی به  )شرکت کنندگانی که اسناد را 

پرداخت فیش ندارند(.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای حداقل 
ایران – مدیریت منطقه مرکزی،  سه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات 

چک تضمینی بانکی.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 4.119.000.000 ریال

تاریخ بازگشائی پاکات قیمت: پس از ارزیابی فنی و مالی
مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات )پاکتهای مناقصه(: اراک 

خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقایق ساختمان 
شماره 1 مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها

توجه: به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش، مشروط و پیشنهادهایی که 
اثر داده  از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب  بعد 

نخواهد شد.
می  مختار  پیشنهادات  تمام  یا  یک  رد هر  یا  و  قبول  در  مخابرات  شرکت 

باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

به دلیل زمان بر بودن تشریفات قانونی مناقصه، واگذارنده مناقصه مجاز 
به تغییر تاریخ شروع و پایان قرارداد خواهد بود.

* داشتن گواهی صالحیت پیمانکار از نهادهای قانونی مرتبط )وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ...( جهت شرکت 

در مناقصه الزامی است.
از فروشندگان، تامین کنندگان و پیمانکارانی که شرکت  توجه: آن دسته 
های FCP در آنها دارای سهام می باشند امکان حضور در مناقصه را ندارند. 

تلفن تماس: 32261003 واحد قراردادها
جهت دانلود اسناد مناقصه به نشانی www.Markazi.tci.ir مراجعه گردد.

مخابرات منطقه مرکزی

سیمان المرد واحد نمونه صادراتی استان فارس شد
به گفته مدیرعامل سیمان المرد، این شرکت 
بــه عنــوان یــک واحدنمونــه صادراتی درگیــر صدها 
مشکل و مانع درراه صادرات محصوالت خود است.
درآیین بزرگداشــت بیســت و چهارمین سالروز 
ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برتر فارس که 
درسالن همایش های اتاق بازرگانی برگزار شد،شرکت 
سیمان المرد به عنوان واحد نمونه صادراتی استان 
معرفی و لوح وتندیس همایش توسط استاندار فارس 
به مدیریت عامل این شــرکت اهدا شــد. مدیرعامل 
سیمان المرد در حاشیه این همایش گفت: به عنوان 
یک واحدنمونه صادراتی درگیر صدها مشکل و مانع 
درراه صــادرات محصــوالت خــود هســتیم که بخش 
اعظم این مشکالت داخلی هستند. ابراهیم غالم زاده 
بیان کرد:  باید پرســید وقتی بیش از دوماه گاز یک 
واحد تولیدی قطع می شود، می تواند یک صادرکننده، 
نمونه باقی بماند. یا وقتی اسکله صادراتی را از یک 

واحد تولیدی می گیرند می تواند صادراتی انجام دهد 
تــا صادرکننــده نمونــه باقــی بمانــد. وی بــا اشــاره به 
شــرایط موجود اقتصادی کشــور گفت : هر اختاللی 
که در روند تعهدات صادراتی ایجاد می شــود اعتماد 
مشــتریان خارجی از دســت می رود  و بازار صادراتی 
که برای به دست آوردن آن تالش زیادی صورت گرفته 

است نیز در خطر می افتد. 
وی اظهار کرد: با شرایطی موجود این استنباط 
حاصل می شــود که صادرات در حوزه اقتصاد کشــور 
از اولویتی برای دولتمردان برخوردار نیست، زیرا اگر 
چنین بود از صادرکننده و مقوله صادرات همه نوع 
حمایتــی صــورت می گرفــت، کاری که در کشــورهای 
پیشــرفته و صنعتــی دنیــا بــرای رونــق صــادرات و به 
دســت آورن  بازارهای جهانی با هدف رونق اقتصاد 
داخلی شــان انجــام می دهنــد، ولــی کــه در کشــورما 
برعکــس اتفــاق می افتــد. غــالم زاده گفــت: در همــه 

دنیــا بــرای صادرکننــده و صــادرات فــرش قرمــز پهن 
می کنند ولی در کشــور هر روز ســنگی بر سنگ های 
راه صــادرات اضافــه می شــود. وی تاکیــد کــرد: بایــد 
بپذیریم شرایط صنعت و تولید درحال حاضر شرایط 
سخت و نفس گیری شده است. در سالی که مزین 
بــه نــام جهــش تولیــد بــود با بخــش نامــه و قانون و 
تبصــره، موانــع بســیاری در راه شــکوفایی تولیــد و 
جهش  آن ایجاد  شــد که ضرر و زیان آن مســتقیم 
بــر ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی 
وارد شد.این صادرکننده نمونه سیمان فارس افزود:  
اقتصاد وقتی به شــکوفایی می رســد که تولیدات هر 
کشــوری  راه  صــادرات را در پیــش گیــرد  و در غیــره 
اینصــورت  اقتصــاد گره می خورد و باز کردن این گره 
فقــط و فقــط بــا حمایــت از صادرکننــده، همفکری و 
برنامه ریزی و تعامل میان بخش خصوص و دولت در 

تسهیل و تسریع امر صادرات است. 


