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شرکت آب وفاضالب استان یزد در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل كه از محل اعتبارات عمرانی تامین اعتبار شده را بروش مناقصه عمومی یك مرحله ای توام با ارزیابی 
كیفی به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.كلیه پیمانكاران دارای گواهی صالحیت پیمانكاری در رشته مرتبط و مندرج در اسناد ، می توانند جهت دریافت اسناد و ارایه 

پیشنهاد قیمت از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام فرمایند.
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ستاد سامانه  سایت  در  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات   . سازند  محقق  مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام   ثبت 

) www.setadiran.ir ( موجود و شماره تماس مركز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021 می باشد.

برنامه زمانبندی :
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 14:00 مورخ  99/12/06
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار تا ساعت 14:00   مورخ 99/12/11 

اخرین مهلت ارایه پیشنهاد : ساعت 14:00 مورخ 99/12/24
پاكت های ارزیابی كیفی در جلسه كمیته فنی و بازرگانی مربوطه بازگشایی و پس از تعیین امتیاز مناقصه گران پاكت مناقصه گرانی كه حد نصاب الزم را كسب نموده اند توسط 

كمیسیون مناقصه ای كه در ساعت 10 صبح مورخ 99/12/26 در محل اتاق جلسات كارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكیل می گردد ،  بازگشایی خواهد شد.
     جهت دریافت اطالعات بیشتر شماره تلفن 3164124 و  3164154-035 اعالم می گردد.

شرکت آب و فاضالب استان یزد  سهامي خاص انتشارنوبت اول : 1399/12/06 نوبت دوم : 1399/12/09

ت دوم(آگهی مناقصه عمومی
) نوب

شرکت آب وفاضالب استان یزد
 ) سهامی خاص(

ف
دی

کد مناقصه در سامانه ر
  تضمین شركتمدت اجرابرآورد اولیه ریالموضوع عملیاتستاد

در مناقصه ریال

ساخت مخازن واتاقكهای پمپاژ بین راهی خط انتقال 12099005078000024
51.160.000.000 ماه23.191.906.321تنگل ، بهدان ، فودیج و همیجان  بهاباد )تجدید1(

عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ ps7 –ps10 مجتمع 22099005078000025
200234.000.000 روز4.671.123.041غدیر دو )تجدید1(

روز نهم اسـفند ماه هر سـال در تقویم رسـمی جمهوری اسـالمی ایران به عنوان روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان نام گذاری شـده اسـت. رعایت حقوق مصرف کنندگان 
در طـول تاریـخ و در آمـوزه هـای دینـی و فرهنگـی بشـر همـواره از اهمیـت باالیـی برخـوردار 
بـوده و در مجامـع بیـن المللـی، اعالمیـه هـای جهانـی حقـوق بشـر و رهنمودهـای سـازمان 
ملـل بـه کشـورهای عضـو بـر رعایـت آنهـا بـه عنـوان حقوق پایه انسـانی تأکید مکـرر گردیده 
اسـت کـه در همیـن راسـتا قانـون حمایـت از حقـوق مصـرف کننـدگان در جمهـوری اسـالمی 

ایران نیز توسـط مجلس شـورای اسـالمی در سـال 1388 به تصویب رسـیده اسـت.
شـرایط  تریـن  سـخت  در  امـروزه  کشـور  کننـدگان  مصـرف  عمـوم  و  ایـران  شـریف  ملـت 
اقتصـادی دهـه هـای اخیـر قـرار گرفتـه انـد و عمومـاً مطالبـات مصرف کننـدگان در دسـتیابی 
بـه کاالهـا و خدمـات اساسـی بـا قیمـت و کیفیـت مناسـب، بهـره منـدی از خدمـات پـس از 
فـروش مطلـوب، مصونیـت از تبلیغـات ناسـالم و اغـوا کننـده، جبـران خسـارت هـای وارده 
و افزایـش نظـارت هـای مسـتمر بـر بـازار علیرغـم وجـود قوانیـن حمایتـی الزم بـی پاسـخ 
مانـده اسـت کـه عمـده دلیـل آن را مـی تـوان تجمیـع و تمرکـز قـدرت در بخش هـای دولتـی 
و حاکمیتـی و عـدم التـزام و اعتقـاد واقعـی ارکان مهـم نظـام بروکراتیـک اداری، نظـام تولیـد 
و جریـان مصـرف بـه موضـوع حمایـت از حقـوق مصـرف کننـدگان عنوان نمـود که در نتیجه 
آن هریک از این سه عنصر برای روان سازی چرخ تولید، اقتصاد کشور و مدیریت هزینه 

هـا بـا بـن بسـت جـدی مواجـه شـده انـد.
حـال کـه تحریـم  هـای یـک جانبه اسـتکبار جهانی علیه ملت شـریف ایـران جریان مصرف را 
بـه بـی دفـاع تریـن رکـن اقتصـادی کشـور بـدل کـرده اسـت و بـه دالیـل مختلـف وعـده هـای 
حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان امـکان تحقـق پیـدا ننمـوده انـد، بـا امعـان نظـر بـه اینکـه 
جریـان تولیـد در اقتصـاد جهـان توسـعه یافتـه تکامـل خـود را در چالشـهایی جسـتجو کـرده 
اسـت کـه از آبشـخور مصـرف کننـده عبـور کـرده باشـد و مصـرف کننـده را بـه سـمت نقـد 
سازنده هدایت کند، ضروری است نظام اقتصادی کشور نیز فارغ از بهانه جویی تحمیل 
فشـارهای جهانـی، انفعـال اصلـی خـود را در تهیدسـتی جریـان مصـرف جسـتجو نمایـد نـه 
در مصائـب تحریمهـا، چـرا کـه اثبـات و احـراز ایـن موضـوع متکـی بـر اسـتداللهای علمـی و 

ظرفیـت هـای بالقـوه داخلـی قابـل تبییـن مـی باشـد.
بهـره منـدی از ظرفیـت تشـکل هـا در نظـام تصمیـم گیـری و سـاختار اجرایـی کشـور علیرغم 
تصریح جایگاه نمایندگان رسـمی مصرف کنندگان در فصل سـوم قانون حمایت از حقوق 
مصرف کننـدگان بـه عنـوان یـک تشـکل غیردولتـی و غیرانتفاعـی و توصیـه هـای مکـرر در 
قوانیـن مختلـف از جملـه مـواد 2 و 3 قانـون بهبـود مسـتمر محیـط کسـب و کار و همچنین 
بنـد 5 سیاسـت های کلـی بخـش صنعـت ابالغـی مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر توسـعه 
تشـکل های تخصصـی و افزایـش نقـش آنهـا در تصمیـم سـازی هـا متاسـفانه در عمـل نمود 
پیـدا نکـرده و کمـاکان مقاومـت مسـئولین بخـش هـای دولتـی در مشـارکت دهـی واقعـی 
نماینـدگان قانونـی مصـرف کننـدگان در اجـرای سیاسـت ها و برنامه هـای مرتبـط مشـهود 
اسـت. البته در همین راسـتا اقداماتی از سـوی برخی مسـئولین امر صورت پذیرفته اسـت 
کـه می تـوان عضویـت انجمـن ملـی حمایـت از حقـوق مصـرف کننـدگان در کارگـروه تنظیـم 
بـازار کشـور، کمیسـیون هـای نظـارت بـر سـازمانهای صنفـی اسـتان هـا و شـوراهای ارزیابـی 
دسـتگاه های عمومـی و دولتـی موضـوع مـاده 6 قانـون حمایـت از حقـوق مصرف کنندگان را 
نـام بـرد کـه بدیـن وسـیله اعـالم    مـی دارد صـرف عضویـت در ایـن مراجـع کفایـت ننمـوده 
و مادامـی کـه اختیـارات اجرایـی بـا سـاز و کار قانونـی مشـخص و تأمیـن منابـع مـورد نیـاز 

در عمـل بـه تشـکل ها واگـذار نگـردد نمی تـوان انتظـار بهبـود اوضـاع و شـرایط را داشـت.
انجمـن ملـی حمایـت از حقـوق مصـرف کننـدگان بـه عنـوان تنهـا نهـاد مردمـی رسـمی و 
قانونـی حامـی حقـوق مصـرف کننـده در کشـور اصـل احتـرام بـه حقوق مصـرف کنندگان در 
تمامیـت زنجیـره تولیـد تـا مصـرف را امـری ضـروری مـی دانـد و بـرای بهبـود شـرایط سـخت 
کنونـی و ارتقـاء سـطح بهـره منـدی مـردم از کاالهـا و خدمـات مصرفـی اهم مطالبات خود را 

بـه شـرح ذیـل اعـالم مـی نمایـد:
1 - کاهش بهای تمام شده کاالها و خدمات از طریق کاهش دیوان ساالری اداری و وضع 

به موقع قوانین و مقررات.
بروکراسـی اداری در کشـورهای پیشـرفته متناسـب بـا رشـد صنعتـی اقتصـادی و سیاسـی 
آن کشـور هـا گسـترش یافتـه اسـت در حالـی کـه در کشـورهای کمتـر توسـعه یافتـه یـا در 
حـال توسـعه تناسـب الزم بیـن الزامـات بروکراسـی اداری بـا سـایر اجـزای نظـام اجتماعـی، 
اقتصـادی و صنعتـی حفـظ نشـده اسـت کـه همیـن امـر تبدیل به عامل بازدارنده برای رشـد 

اقتصـادی و نهایتـاً تضییـع حقـوق مـردم در بهره منـدی از خدمـات مـورد نیـاز خـود گردیـده 
است.

حـذف تشـریفات اداری زائـد، تعدیـل هزینـه هـای حقـوق و عـوارض گمرکـی و کاهـش زمان 
خـواب کاال در انبارهـا، در دسـترس قـرار دادن مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیـد، پرداخـت بـه 
موقـع یارانـه و حمایـت هـای ارزی و ریالـی دولـت و جبـران خسـارت هـای مـادی و معنـوی 
ناشی از سیاست گذاری های غلط و ناصحیح در مقاطع زمانی مختلف همگی از مواردی 
هسـتند کـه تعلـل در تصمیـم گیـری هـای بـه موقـع موجـب افزایـش قیمـت تمـام شـده 
کاالهـای تولیـدی و وارداتـی مـی گردنـد کـه الزم اسـت ایـن اقدامـات در کارگـروه هـای فـرا 
بخشـی از جملـه کارگـروه تنظیـم بـازار کشـور بـا ایجـاد هماهنگـی هـای بیشـتر از قبـل بیـن 
دسـتگاه هـای اجرایـی بـه صـورت جهـادی و بـا رویکـرد تمرکـز بـر جلوگیـری از افزایش قیمت 

کاالهـا صـورت پذیـرد.
بازارهـای  ایجـاد  از  از طریـق جلوگیـری  و خدمـات  کاالهـا  تمـام شـده  بهـای  کاهـش   -  2

انحصـاری.
ممنوعیـت ورود برخـی کاالهـای خارجـی بـه بهانـه حمایـت از تولیـد و یـا تحـت تاثیـر و سـوء 
مدیـران  برخـی  السـاعه  خلـق  تصمیم گیری هـای  بـا  کـه  ظالمانـه  تحریم هـای  از  اسـتفاده 
اجرایـی وضـع مـی گـردد نـه تنهـا در اغلـب موارد منجر به تضییع یکی از بنیادی ترین حقوق 
مصـرف کننـدگان کـه حـق انتخـاب در خریـد کاال و خدمـات مـورد نیـاز مـی باشـد گردیـده 
اسـت بلکـه موجـب گشـودن دریچـه ای بـرای توزیـع فسـاد و رانـت در بسـتر انحصـار در 
کشـور شـده اسـت. نـوع مدیریـت بـازار در شـیوه زندگـی مـردم تاثیـر مسـتقیم گذاشـته و 
فضای غیررقابتی موجبات بروز بازار سیاه، رانت خواری و فساد را فراهم نموده است که 
نتیجـه آن کمبـود کاالهـای باکیفیـت و ایجـاد صـف هـای طوالنی برای خریـد برخی کاالهای 

اساسـی توسـط مـردم شـده اسـت.
3 - درج قیمت های واقعی فروش بر روی کاالها.

از آنجا که قوانین مختلف از جمله ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده 
6 قانـون تعزیـرات حکومتـی و مـاده 15 قانـون نظـام صنفـی بـر لـزوم درج قیمـت کاالهـا و 
خدمـات ارائـه شـده بـه مـردم تصریـح نمـوده انـد الزم اسـت ایـن قیمت ها به صـورت واقعی 
و بـه دور از تبانـی در منشـاء تولیـد روی محصـوالت درج گردنـد. درج قیمـت کاالهـا باالتـر 
از قیمـت واقعـی تمـام شـده و مصـوب بـر روی آنهـا تخلـف محسـوب شـده و تولیدکنندگان 
کننـده  اغـوا  ارائـه تخفیفـات  بهانـه  بـه  یـا  برخـی فروشـگاه ها  بـا درخواسـت  ندارنـد  حـق 
اقـدام بـه درج قیمت هـای غیرواقعـی روی کاالهـا نماینـد. افزایـش بازرسـی ها و نظـارت 
دسـتگاه های متولـی در مبـدأ تولیـد بـرای کنتـرل درج قیمت هـای واقعـی از مطالبـات جـدی 

مصـرف کننـدگان مـی باشـد.
4 - افزایش نظارت های مردمی بر بازار با مشارکت دهی تشکل های غیردولتی.

به منظور تسـهیل و تسـریع در اسـتیفای حقوق مصرف کنندگان و افزایش نظارت بر بازار 
ضروری اسـت از ظرفیت های بالقوه اعضای مردمی انجمن های حمایت از حقوق مصرف 
کننـدگان کـه بـه صـورت داوطلبانـه و در راسـتای مشـارکت های اجتماعـی بـه عضویـت ایـن 
انجمن هـا در آمده انـد اسـتفاده گـردد کـه تحقـق ایـن امـر مصـداق بـارز و اقدامـی عملـی در 
تبییـن حکومـت مـردم بـر مـردم و برون سـپاری فعالیت های اجرایی دسـتگاه های دولتی به 

تشـکل های تخصصی غیردولتی می باشـد.
در پایـان یـاد آور مـی گـردد انجمـن ملـی حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان کـه مطابـق نص 
صریـح قانـون هیچگونـه وابسـتگی حزبـی و جناحـی بـه هیـچ گروه یا گرایش سیاسـی ندارد 
شـرایط فعلـی اقتصـاد کشـور را نوعـی اسـتثمار و اسـتضعاف مصـرف کننـدگان تلقـی نموده 
و نتیجـه نابسـامانی هـای اقتصـادی را بـه گـواه کارشناسـان و صاحـب نظـران امـر منتهـی به 

سـقوط جریـان مصـرف مـی داند.
امید اسـت گرامیداشـت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که تبدیل به بهانه ای 
بـرای فریـاد حقـوق از دسـت رفتـه مصرف کننـدگان ایـن مـرز و بـوم گردیـده اسـت منجـر بـه 
تغییـر نگـرش مسـئولین و تبدیـل شـعارهای آرمانگرایانـه برخـی از آنـان بـه اقدامـات عملـی 
در حمایـت واقعـی از حقـوق مصـرف کننـدگان و تقویـت ارکان تشـکل های مردمـی مصـرف 
کنندگان در سراسـر کشـور گردد و شـاهد بهبود شـرایط و ارتقاء سـطح کیفی زندگی مردم 

شـریف ایران عزیزمان باشـیم.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
1399/12/09   

" بیانیه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان "

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 دوم(آگهی  فراخوان عمومی مناقصه یك مرحله ای توام با ارزیابی کیفی
) نوب

روز هاى پایان سال مثل یه بازار شلوغه، همه کلى کار داریم که باید تا قبل سال نو انجام بشه و حواسمون هست 
که این میون چیزى رو گم یا فراموش نکنیم. درست مثل پدر و مادرى که تو یه بازار شلوغ محکم دست بچه شون 
رو مى گیرن مبادا که گم بشن، محک هم بیش از20 هزار کودك داره که دغدغه نجات زندگیشون نباید تو روزهاى 
پر هیاهوى پایان سال گم بشه. درسته که این روزها باید از هم دور باشیم تا سالمت بمونیم ولى بیایین با مشارکت 

در تأمین هزینه درمانى و حمایتى، دست فرزندان محک رو محکم تر بگیریم.   

تو هیاهوى پایان سال، دست بچه هاى محک رو محکم تر بگیریم

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 دوم(آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای )2099001105000141 (
) نوب

شركت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

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  شركت  مهر– 

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 دوم(آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
) نوب

  شركت ملی گاز ایران
 شركت دولتی پاالیش گاز پارسیان

آدرس ســایت
 روزنــــامــه عصــــــر اقتصــــــــاد
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