
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) يك مرحله اي
         ( نوبت اول شماره 800/22925 )   

  
تاريخ انتشار موضوع مناقصه

مناقصه در سامانه 
ستاد

مبلغ برآورد اوليه 
(ريال)

مبلغ تضمين 
شركت درفرآيند 
ارجاع كار(ريال)

مهلت دريافت 
اسناد ازسامانه 

ستاد

زمان و مكان جلسه 
توجيهي/ بازديد

مهلت  بارگذاري 
پاكات و اسناد 
درسامانه ستاد 

تا تاريخ

تاريخ/ مكان بازگشايي 
پاكات

مدت اجراي 
قرارداد

نوع تضمين

مناقصه 
واگذاري اداره 

امورسوختگيري 
هواپيمايي

 1400/9/10
ساعت 10

44,805,418,6892,240,270,934  1400/9/15
ساعت 19

       1400/09/17
ساعت 10صبح

سالن جلسات ستاد

 1400/9/29
ساعت 15

1400/9/30 ساعت 
8صبح (پاكت ارزيابي 
hse)و ساعت 11 صبح 
1400/10/1بازگشايي 

(پاكات الف، ب و ج)سالن 
جلسات ستاد به نشاني 

مناقصه گزار

يكسال 
شمسي

از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول 
شماره 4 ماده 4 تصويب نامه هيأت 
وزيران به شماره 123402 مورخ 

94/9/22 ارائه گردد. در صورت واريز 
نقدي رسيد وجه امور مالي منطقه 

مورد تأئيد است.

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده )مربوط به  واگذاري اداره امور سوختگيري هواپيمايي به شماره فراخوان 
(20000919150000018) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد مورد نياز و پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
متقاضيان مي توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: به آدرس اصفهان- خيابان چهارباغ باال- چنب پمپ بنزين، امور قراردادها و تلفن تماس 
امورقراردادها 03136244618- تلفن تماس شركت: 03136247001 وجهت مدارك hse با شماره تماس 03133801882 (واحد hse)تماس حاصل فرماييد.

محل و نحوه دريافت و ارسال اسناد و پيشنهادات: در مهلت مقرر با مراجعه به سايت WWW.SETADIRAN.IR اسناد را دريافت و پس از بارگذاري كليه پاكات در سامانه مذكور عالوه برآن اصل 
پاكت الف (تضمين شركت در فرايند ارجاع كار) به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان واقع در آدرس فوق الذكر تحويل نماييد. شركت هاي حاضر در 

مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات تكميل شده را در مهلت مقرر با امضاي ديجيتال در سامانه ستاد بارگذاري نمايند .
شرايط متقاضيان:

-دارا بودن و ارائه گواهينامه تائيد صالحيت كار معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه باشد. تبصره: در صورتيكه 
ــتان اصفهان) اخذ و ارائه تأئيديه گواهينامه موصوف از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان توسط برنده مناقصه  ــد (اس محل صدور گواهي صالحيت كار غير از استان محل فعاليت باش

الزامي است.
-دارا بودن وارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني معتبر ازاداره كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان محل فعاليت.

توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بند 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگذاري مناقصه و اجراي كار، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه مي باشد.
-احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي توانمندي بهداشت ، ايمني و زيست محيطي hse جهت شركت در مناقصه فوق 

-كليه مستندات در فرم ارزيابي hseمي بايست ضميمه فرم ها و بارگذاري در سامانه تداركات االكترونيكي دولت گردد. 
-ارائه تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت و تصوير ثبت آگهي شركت به همراه آخرين تغييرات درروزنامه رسمي و كد اقتصادي و 

شناسه ملي و تصوير گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
-قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد(خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي دارند ممنوع مي باشد).

-ضروري است متقاضي كليه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجيهي را قبل از ارائه پيشنهاد نرخ دريافت و يا علم وآگاهي كامل اعالم نرخ نمايند. 
-عدم ممنوع المعامله بودن شركت مناقصه گر(در صورت قرار داشتن در ليست شركتهاي ممنوع المعامله سپرده شركت در فرايند ارجاع كار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد).

-تاريخ اعتبار پيشنهادات سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرخ مي باشد.
-مسئوليت صحت مستندات ارائه شده بر عهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هر مرحله از مناقصه و فرآبند پس از آن جهت عقد قرارداد صحت آنها براي شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و 
ضمانتنامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد . برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل يا كپي برابر با اصل مستندات بارگذاري شده مي باشد و در صورت هر گونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد .

-كليه پيمانكاران مي بايست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحويل پاكات صورت جلسه توجيهي را دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند .
(ضمناً ارائه كپي ضمانتنامه در تاريخ ارائه پيشنهاد، جهت اخذ تأئيديه هاي الزم ضمانتنامه به واحد امور مالي منطقه الزامي است).

الزم به توضيح است كليه مدارك متقاضيان مي بايست به ترتيب اشاره شده در آگهي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و مدارك مربوط به ارزيابي hse در پاكت ارزيابي بارگزاري گردد.
  WWW.SHANA.IR  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس : 41934-021             دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  ضمناً متن آگهي در سايت

WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR  و HTTP://IETS.MPORG.IR .قابل رؤيت مي باشد . و اسناد مناقصه در سايتهاي ذيل قابل رؤيت مي باشد
آدرس: اصفهان- خيابان چهار باغ باال- جنب پمپ بنزين-شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان تلفن تماس ستاد: 5-0316247001 فاكس:0316244427  

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهانكدپستي: 81737-67455

ــى  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــى موض ــى اختصاص اگه
ــاده 13 ا ــاده 3وم ــمى برابرم ــد سندرس ــاى فاق ــاختمان ه ــى وس  اراض

يين نامه قانون تعيين تكليف برابر راى شماره 7846  14006031200100  
ــاختمان هاى  ــف وضعيت ثبتى اراضى وس ــوع قانون تعيين تكلي هيأت موض
ــتقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض كالسه   ــمى مس ــند رس فاقد س
ــماره  ــى كالنترى به ش ــاى رمضانعل 1400114412001000192   تقاض
شناسنامه 23 وكد ملى 2121805478 صادره از گرگان فرزند على درششدانگ 
يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 368/20 مترمربع واقع 
ــماره 1 فرعى از 123 اصلى بخش دو حوزه  دراراضى مازاد سعداباد از پالك ش
ثبت گرگان طبق راى صادره حكايت از انتقال از مالك رسمى به متقاضى دارد 
ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز 
اين رو اشخاصى كه نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره 
پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
 اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد 

تاريخ انتشار نوبت اول9/13//1400  تاريخ انتشار نوبت دوم29/09 /1400
على برقى  ارييس اداره ثبت اسناد  وامالك منطقه يك  گرگان

ــهر كرج به شماره  ــوراى اسالمى ش برابر بند الف - 4 مصوبه ش
ــر نام امتياز  ــورخ 1400/6/30 مبنى بر تغيي 6/2/600/438 م
ــيله دكه كد ــن وس ــن متصرف به اي ــام آخري ــه به ن  موقت دك
ــتان نهم كد 239 به نام  ــتان نبش بوس واقع در كرج بلوار باغس
ــا آخرين مدعى امتياز موقت  اينجانب وحيد قربانيان نقدى علي
ــورخ1399/09/24 ــماره 106313 م ــى وكالت ش  موصوف ط
ــمى در يكى از دفاتر اسناد  با رعايت تشريفات قانونى و اقرار رس
رسمى از سوى سازمان ساماندهى مشاغل شهرى وفراورده هاى 
كشاورزى در حال انتقال مى باشد ، چنانچه هر شخص حقيقى يا 
حقوقى و وراث هرگونه ادعايى در رابطه با تعلق امتياز موقت دكه 
فوق دارند ظرف مدت 15 روز به اداره ساماندهى مشاغل شهرى 
واحد امور كيوسكها واقع در بلوار طالقانى شمالى شهرك ادارى 
سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فراورده هاى كشاورزى طبقه 

همكف مراجعه نمايند.

شناسه اگهى: 1232754منطقه اصفهان دوم
آگهى مناقصه عمومى مرحله اول 

 شهردارى بندر ماهشهر به استناد مجور 368/ش مورخ 1400/3/25 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد پروژه زيرسازى نوارهاى حفارى و لكه گيرى و ترميم آسفالت معابر 
سطح شهر بندرماهشهر را با رعايت تشريفات قانونى و آگهى مناقصه به پيمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد.

ــيبا  ــاب س ــترداد ) به حس ــورخ 1400/9/24 در مقابل پرداخت مبلغ 1,500,000 ريال (غير قابل اس ــت ادارى م ــناد مناقصه از مورخ 1400/9/13 تا پايان وق 1- اس
0105293482000 نزد بانك ملى شعبه شهردارى تسليم و پاكت در مورخ 1400/9/27 به واحد امور قراردادهاى شهردارى تحويل مى گردد. بازگشايى پاكت ها مورخ 

1400/9/29 مى باشد.
2- مبلغ اوليه كار 14,667,968,894 ريال مى باشد كه پيشنهاد دهنده بايد 5درصد قيمت پايه ( 733,398,445 ريال ) را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 

سيبا شماره 0105294167003 بانك ملى ايران به نام شهردارى بندرماهشهر بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكى ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.
3- شهردارى در رد يا قبول يا كليه پيشنهادات مختار است.

4- ارائه رتبه حداقل 5 را از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور الزامى مى باشد.
5- ارائه گواهى تاييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى الزامى مى باشد.

6-هزينه نشر آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
7- متقضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات ادارى با شماره تلفن 16-06152339114 تماس و يا به آدرس www.mahshahar.ir مراجعه نمايند.  
امور قراردادهاى شهردارى بندرماهشر

 (نوبت دوم)

«آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى شهردارى توحيد»  
WWW. شهردارى توحيد در نظر دارد اجراى پروژه هاى  ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) بهآدرس

SETADIRAN.IR به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط دعوت بعمل مى آيد از طريق سايت مذكور از تاريخ نشر 
اين آگهى تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ  1400/09/20 نسبت به دريافت اسناد و تا پايان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 1400/10/01 ارائه پيشنهاد 

قيمت در سامانه ستاد اقدام نمايند، همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن 34343280 _ 084 تماس حاصل نمايند. 
شرايط:

مبناى قيمت بر اساس فهرست بهاى (آبيارى و زهكشى بابت سيلبند-راه و باند فرودگاه بابت زير سازى ) سال 1400 مى باشد.
تعديل و ما به التفاوت قيمت مصالح و نرخ ارز به هيچ عنوان تعلق نمى گيرد.

شهردارى توحيد در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
ارائه گواهينامه تأييد صالحيت معتبر و آناليز بها الزامى است ضمناً هزينه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

ضمانتنامه بانكى شركت در مناقصه عالوه بر بارگذارى در سامانه، بايستى قبل از بازگشايى پاكات بصورت فيزيكى تحويل كارفرما گردد.
درج آگهى هيچگونه تعهدى براى دستگاه مناقصه گذار ايجاد نمى كند.

ف
شماره مناقصهمحل اجراعنوان پروژهردي

 در سامانه ستاد
مبلغ برآورد 
(ميليون ريال)

مبلغ ضمانتنامه 
بانكى(ميليون ريال)

رشته و فهرست بهامحل تأمين اعتبار

پروژه احداث سيلبند شهر 1
توحيد 

شهرتوحيد-محله 
هاى كهره و كزآباد

آبيارى و عمرانى _ استانى20000925130000066000300
زهكشى1400

پروژه اجراى زير سازى معابر 2
شهر توحيد

شهرتوحيد-محله 
هاى كهره و كزآباد

راه و باند و فرودگاه عمرانى _ استانى20000925130000086000300
1400

آدرس: استان ايالم_ شهرستان هليالن_ شهر توحيد_ بلوار زنده ياد مرتضى كرمى_ شهردارى توحيد      
تلفكس: 08434343280
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