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آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
 شماره 1400/50

ش��ركت سهامي برق منطقه اي باختر درنظر دارد نسبت به خريد ليفتراك از طريق برگزاري مناقصه عمومي از شركتهاي واجد 
صالحيت اقدام نمايد:

1- موضوع تجدید مناقصه : خريد يكدستگاه ليفتراك 5 تن .
2- مدت تحویل تجهیزات : 90 روزه .

 3-  محل تحویل تجهیزات : درب كارخانه فروشنده .
4- مبلغ برآورد :-/  000 000 000 16 ريال  . 

5- سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار  به مبلغ  000 000 800 ريال بصورت يكي از تضامين قابل قبول ذكر شده در فرآيند 
ارجاع كار ،  مطابق آئين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت/50659 ه� مورخ 94/9/22 هيئت وزيران  .

6- محل تحویل پاکت تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار فوق به  نشاني اراك – ميدان امام خميني )ره(– بزرگراه امام 
علي)ع( -  جنب پل راه آهن –  دبيرخانه  شركت برق منطقه اي باختر .

7-اطالع�ات تماس س�امانه تدارکات الكترونیكي دولت جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه به ش��ماره تلفن: 
33245248-086 و مركز راهبري و پشتيباني به شماره تلفن : 27313131 -021 

- كليه ش��ركتهاي واجد ش��رايط  متقاضي ش��ركت در مناقصه فوق مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ  1401/02/20 
لغايت  1401/02/26 به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند ، الزم است مناقصه 
گران درصورت عدم عضويت قبلي در سامانه ، مراحل ثبت نام درسامانه ودريافت گواهي امضاء الكترونيكي راجهت دريافت اسناد 
و ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند . مهلت  بارگذاري  پيشنهادات  تا ساعت 12 روز يكشنبه  مورخ  1401/03/08   به نشاني فوق 
مي باشد ، ضمنا” پيشنهادات  بارگذاري شده در ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ  1401/03/09 در محل دفتر معاونت مالي 
و پشتيباني شركت سهامي برق منطقه اي باختر به نشاني باال به ترتيب قيد شده در اسناد مناقصه بازگشايي مي گردد ، به پيشنهادات 
فاقد س��پرده به مبلغ و صورت  قيد ش��ده فوق الذكر  ، فاقد امضا ، مش��روط ، مخدوش  ترتيب اثر داده نخواهد شد  و شركت سهامي 

برق منطقه اي باختر در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .
- آگهي فوق در شبكه اطالع رساني شركت توانير به نشانيWWW.tavanir.org. ir قابل رويت مي باشد.

 شركت سهامي برق منطقه اي باختر

نوبت دوم
شرکت سهامي برق

 منطقه اي باختر

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله ای
)شماره 1401/4/ص(

س��ازمان جهادكش��اورزی جنوب كرمان درنظردارد  نس��بت به خريد لوله های پلی اتيلين به وزن 64338/96 كيلو گرم  از نوع 

PE80 و PE100  برابر اسناد مناقصه با رعايت استاندارد 2-14427 جهت انتقال آب  به مزارع در شهرستانهای جيرفت –عنبراباد 

– كهن��وج – رودب��ار جنوب –منوجان –قلعه گنج –فارياب  را از طريق ش��ركت های صاحب صالحيت  اقدام نمايد متقاضيان  می 

توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد الكترونيک دولت مراجعه نمايند .

روابط عمومی سازمان

نوبت دوم

توضيحات : 
 )www,setadiran,ir ( : جهت شركت در مناقصه فوق شركت كنندگان بايستی از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس

شماره تماس مركز پشتيبانی و راهبری سامانه :27341934-021 اقدام نمايند.

دريافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاريخ 1401/02/20تا تاريخ 1401/02/24زمان

تحويل )ضمانت نامه(
جيرفت- خيابان آزادی سازمان جهاد كشاورزی –امور پيمانها و قراردادها مكان

تا پايان وقت اداری تاريخ1400/03/03زمان

گشايش پيشنهادها 
جيرفت خيابان آزادی سازمان جهاد كشاورزی –امور پيمانها و قراردادهامكان

ساعت 10صبح روزسه  شنبه 1401/03/04زمان

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، 
در اي��ن دي��دار ك��ه عص��ر روز 18 
ارديبهش��ت م��اه 1401 در دفت��ر 
گرشاسبی مديرعامل باشگاه برگزار 
ش��د، قائم مق��ام مديرعام��ل فوالد 
خوزستان با تبريک صعود قدرتمندانه 
اين تيم به مرحله بعد ليگ قهرمانان 
باشگاه های آس��يا گفت: امروز تيم 
فوالد خوزستان تبديل به بخشی از 
هوي��ت جمع��ی م��ردم و اس��تان 
خوزستان شده است و با پيروزی اين 
تيم همه خوزستانی ها با هر قوميتی، 

احساس افتخار و غرور می كنند.
دكتر مخبر دزفولی نشاط عمومی،  
س��رزندگی و اميدی را كه در اثر صعود 
تيم فوالد در جامعه و شركت ايجاد شد 
را سرمايه روانشناختی فاخری دانست 
كه با هيچ ترازويی قابل سنجش نيست. 
قائم مقام مديرعامل در پايان صحبت 
های خود از حمايت قاطع مديرعامل و 
هي��ات مدي��ره ش��ركت و تدابير موثر 
مديرعام��ل باش��گاه و ت��الش ه��ای 
هوشمندانه كادر مربی گری تيم فوالد 

خوزس��تان و پش��تيبانی همه اركان 
شركت از اين تيم قدردانی كرد. 

گرشاسبی مديرعامل باشگاه فوالد 
نيز در اين ديدار صميمانه ضمن تشكر 
از حضور قائم مق��ام مديرعامل گفت: 
اقدامات موثر و هدفمندی برای تقويت 
اين تيم صورت گرفته است و كادر فنی، 
نهايت همت خود و همچنين بازيكنان 
غيرتمن��د اين تيم همه توان خود را به 
مي��دان آوردند؛ ولی اين افتخار، بدون 
لطف خ��دا و حمايت تي��م مديريتی 

شركت و ش��خص مهندس ابراهيمی 
ممكن نبود.  

گرشاسبی اين ديدارها و حمايت ها 
و گره گش��ايی ه��ا را موجب دلگرمی 
مجموع��ه باش��گاه فوالد خوزس��تان 

دانست. 
گفتنی اس��ت، در اين ديدار هومن 
خورش��يد مديرعامل ش��ركت توسعه 
اقتصادی فراگير وفا و كاوه طالبی مدير 
خدم��ات و ام��ور اجتماع��ی حض��ور 

داشتند.

دیدار قائم مقام مدیرعامل فوالد خوزستان در امور ستادی و 
مسئولیت های اجتماعی با مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان

شناهس آگهی: 1314701 

آگهی  تجديد مزايده عمومي

شهرداری قائم شهر در نظر دارد براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائم شهر نسبت به واگذاری تابلوهای تبليغاتی سطح شهر  به شرح جدول ذيل را 
از طريق مزايده عمومي به اشخاص  واجد  شرايط  اقدام نمايد. متقاضيان  می توانند به منظور كسب اطالعات بيشتر همه روزه از تاريخ درج آگهی  با  شماره تلفن 
01142084056  تماس حاصل نموده  يا به سايت شهرداری به آدرس Ghaemshahr.ir مراجعه و به منظور دريافت و خريد اسناد مزايده  به سامانه تدارك 

الكترونيكی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند.   

كاظم علی پور- شهردار  قائم شهر

نوبت دوم

1-نوع كار: واگذاری تابلوهای تبليغاتی سطح شهر  به شرح جدول فوق
2-محل دريافت اس��ناد مزايده: سامانه تدارك الكترونيكی دولت) ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir می باشد.
3-مدت اجاره : به مدت دو سال شمسی  می باشد .

4- ميزان سپرده شركت در مزايده: 5 درصد مبلغ پايه به شرح جدول فوق به 
صورت ضمانت نامه بانكی يا سپرده نقدی يا اسناد خزانه می باشد.

5- بر اساس ماده 5 آيين نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد يا قبول هر 
يک از پيشنهادها مختار می باشد.

6-  مطابق ماده 8 آيين نامه مالی ش��هرداری ها ، هرگاه برنده مزايده از انجام 
معامل��ه خودداری كند يا پس از ابالغ قانونی حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد 
قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد 
گرديد و در صورتی كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ 
قانونی حاضر به عقد قرارداد نش��وند سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد.
7-مهلت دريافت اسناد: از تاريخ       11 / 02 /1401  لغايت 28  / 02 /1401  

قابل تحويل به متقاضيان می باشد.
8- زمان تسليم پيشنهادات: حداكثر تا پايان وقت اداری روز سه شنبه    مورخ        

10 / 03 /  1401  می باشد.
تذكر:  متقاضيان ملزم می باشند كليه فرآيند مزايده اعم از  خريد اسناد تا تسليم 
پيشنهادات) پاكتهای الف، ب( را از طريق سامانه ستاد دريافت و در قالب فايل پی 
دی اف بارگذاری كنند و تنها پاكت الف عالوه بر بارگذاری در سامانه مذكور ، به 
صورت فيزيكی نيز حداكثر در مدت زمان تعيين شده  )مهلت تسليم پيشنهادها( 

پس از ثبت دبيرخانه، تحويل واحد قراردادهای شهرداری گردد.  
9-به پيشنهادات فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های كمتر 
از ميزان مقرر در اسناد ، چک شخصی و نظاير آن و يا پيشنهاداتی كه پس از انقضاء 

مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
10- زمان و محل بازگشايی پيشنهادات : ساعت  11   به شرح جدول فوق در 

دفتر شهردار  قائم شهر گشايش و خوانده خواهد شد.
11- حضور كليه پيش��نهاد دهندگان و يا نمايندگان آن با در دس��ت داشتن 

معرفی نامه بالمانع می باشد. 
12-مدت اعتبار پيشنهاد قيمت: تا 3 ماه  پس از ارائه پيشنهاد قيمت می باشد.
13  - ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

14 -چاپ آگهی نوبت اول مورخ: 11 /    02 /1401
 15-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ: 21 /    02 /1401

ابعادنوع تابلومحل نصبرديف 
مبلغ پايه كارشناسی
  مجموع  دوسال 

)ريال(

مبلغ     5 %   سپرده
تاريخ بازگشايیشركت در مزايده )ريال(

11/ 03 /3223/080/00011/154/0001401*4/70استند تبليغاتی يكطرفهخيابان امام خمينی-ابتدای خيابان امام  خمينی1

11/ 03 /3209/088/00010/454/4001401*4/7استند تبليغاتی يكطرفهخيابان كارگر-چهار راه ترك محله- جنب ديوار نساجی2

11/ 03 /3254/616/00012/730/8001401*4/70استند تبليغاتی يكطرفهخيابان امام خمينی-جنب كارخانه آرد3

11/ 03 /3267/960/00013/398/0001401*4/70استند تبليغاتی يكطرفهخيابان امام خمينی –روبروی كارخانه  آرد4

خيابان مدرس-جنب ايستگاه راه آهن- پيج تونل 5
11/ 03 /993/300/00049/665/0001401  3*6بيلبورد تبليغاتی يكطرفه-پالك 72

خيابان مدرس-جنب ايستگاه راه آهن – پيج تونل - 6
11/ 03 /1/108/800/00055/440/0001401  3*6بيلبورد تبليغاتی يكطرفهپالك 70

خيابان كارگر-روبروی بانک توسعه  تعاون-مستقر  در 7
رفيوژ ميانی

11/ 03 /316/800/00015/840/0001401  3*1/5تابلو فلكسی  دو طرفه

11/ 03 /620/400/00031/020/0001401  6*3بيلبورد تبليغاتی  دوطرفه  خيابان آيت ا.. صالحی مازندرانی-سه  راه شهيد مهدوی8

خيابان كارگر-روبروی اداره شيالت-  مستقر در  رفيوژ 9
ميانی

11/ 03 /316/800/00015/840/0001401  3*1/5 تابلو فلكسی دو  طرفه

خيابان كارگر-روبروی پارك وليعصر- مستقر در رفيوژ 10
11/ 03 /316/800/00015/840/0001401  3*1/5تابلو فلكسی  دو  طرفهميانی

11/ 03 /37/800/0001401  3/8756/000/000*5/5تابلو بيلبورد تبليغاتیF   خيابان امام خمينی-روبروی فرهنگ شهر11

11/ 03 /1/161/600/00058/080/0001401  6*3بيلبورد تبليغاتی  دو طرفهخيابان آيت ا.. صالحی مازندرانی- روبروی  مصلی12

11/ 03 /3/8726/000/00036/300/0001401*5/5تابلو تبليغاتی F   ) بيلبورد عمودی( دو طرفهبلوار شهيدان سادات نيا-نرسيده به كوچه شهيد رجايی13

11/ 03 /8462/000/00023/100/0001401*4بيلبورد تبليغاتی  يک طرفه  بلوار شهيدان سادات نيا-جنب لچكی پل سياهرود 14

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری باغستان در نظر دارد فراخوان پروژه زيرسازی و آسفالت معابر 
نصيرآباد را از طريق س��امانه تداركات الكترونيك��ی دولت برگزار نمايد. 
بدينوسيله از اشخاص حقوقی واجد ش�رايط )دارا بودن حداقل رتبه 5 در 
رشته راه و باند از سازمان مديريت و برنامه ريزی(جهت شركت در مناقص�ه 

دعوت بعمل می آيد.
كليه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اس��ناد فراخوان تا 
بازگش��ايی پاكت ها از طريق درگاه س��امانه تداركات الكترونيكی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت 
به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الكترونيكی )به صورت برخط( برای 

كليه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
شرح مناقصه :

1- مبلغ ب��رآورد قرارداد تا س��قف 40/000/000/000 ريال با كليه 
كسورات قانونی و 9 % ماليات بر ارزش افزوده. 

2- سپرده شركت در مناقصه 2/000/000/000 ريال به  كه به صورت 
واريز نقدی و ضمانت نامه معتبر بانكی  مورد پذيرش شهرداری باغستان 

می باشد .
3- مهلت خريد اس��ناد مناقصه از مورخ 1401/02/28 چهارشنبه تا 
پايان وقت اداری مورخ 1401/03/01 يكشنبه و اسناد و مدارك از طريق 
مراجعه به سامانه تداركات دولت به نشانی  www.setadiran.ir  قابل 

دريافت می باشد .
4- قيمت اسناد مناقصه مبلغ 1,500,000 ) يک ميليون پانصد هزار 
ريال ( می باشد كه به حساب 0105369696009 بانک ملی شعبه خادم 
آباد به صورت الكترونيک از طريق س��امانه ت��داركات الكترونيک دولت 

www.setadiran.ir   قابل پرداخت می باشد. 
5- مهلت تحويل پيش��نهادات تا پايان وقت اداری ) ساعت 14:30 (

مورخ 1401/03/10 روز سه شنبه و نحوه تحويل اسناد از طريق بارگزاری 
در سامانه تداركات الكترونيک دولت می باشد.

6- تاريخ تشكيل كميسيون معامالت عمده و بازگشايی پاكت ها در 
تاريخ 1401/03/11  )روز چهارشنبه(

7- مناقصه گران می بايس��ت اصل في��ش واريز نقدی و ضمانت نامه 
ش��ركت در مناقصه را پيش از پايان مهلت تحويل پيش��نهادات به امور 

قراردادهای شهرداری باغستان تحويل نمايند .
8- هزينه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس : شهريار � باغستان � بلوار امام خمينی)ره( � بلوار وليعصر)عج( 
خياب��ان الله دوم اصلی � ش��هرداری باغس��تان � ام��ور قراردادها تلفن: 

   baghestan.ir :65238006-021  سايت شهرداری
تاريخ چاپ نوبت اول: 1401/2/21
تاريخ چاپ نوبت دوم: 1401/2/28
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