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خبر انرژی

در نشست مشترک مدیرعامل نفت خزر و سفیر ترکمنستان

گسترش همکاریهای نفتی ایران و ترکمنستان
بررسی شد

راهکارهای گسترش همکاریهای
نفتی ایران و ترکمنستان در نشست
مشترک مدیرعامل شرکت نفت خزر
و سفیر ترکمنستان در ایران بررسی
شد.به گزارش روابط عمومیشرکت
نفت خــزر ،علی اصولــی مدیرعامل
شــرکت نفت خزر در ایــن دیدار با
اشــاره به تاریخچه مناسبات ایران و ترکمنســتان بهعنوان دو کشور همسایه با
ارتباطات عمیق قومیتی و گســتره مرزی مشترک در خشکی و دریا ،فعالیتها
و مأموریتهای شــرکت نفت خزر را معرفی و به توانمندیها و دســتاوردهای
کسبشــده در آبهای عمیق خزر اشاره کرد.وی تشکیل کنسرسیوم مطالعاتی
خزر جنوبی ،بلوکبندی و اولویتبندی ســاختارها و اولویتبخشی به عملیات
حفاری اکتشــافی در بلوکهــای  ۶.۲و  ۸.۱و توافق همکاری نفتی با جمهوری
آذربایجان در بلوک البرز را بخشــی از اقدامها و فعالیتهای مهم شــرکت نفت
خزر برشــمرد و با اشــاره به استقرار تأسیسات کشتیســازی در شمال ایران و
ن امیرکبیر و شناورهای
تجربه ساخت سکوهای ایرانخزر ،سکوی نیمهشناور ایرا 
چندمنظوره کاســپین ،اظهــار کرد :ظرفیتهای ایــران در این بخش ،ظرفیت
بالقوهای برای ارائه خدمات در حوزه همکاریهای مشــترک دو کشور به شمار
میرود.احمد قربانف ،ســفیر ترکمنستان در ایران نیز ضمن قدردانی از برگزاری
این نشســت ،به تشــریح دوران طالیی مناسبات بین دو کشــور پرداخت و بر
ضرورت همکاریهای دوجانبه در زمینه طرحهای نفت و گاز تأکید کرد.وی در
صحبتهای خود از گســترش همکاریها بهویژه در بخشهای فنی و مهندسی
اســتقبال و به نقش ســفارت بهعنوان پل ارتباطی بر مبنای ارائه پیشنهادهای
منطقی و اجرایی به شرکتهای فعال در ترکمنستان اشاره کرد.سفیر ترکمنستان
در ایران با اشاره به همکاریهای ایران و آذربایجان ،اظهار امیدواری کرد که کشور
ترکمنستان نیز بتواند از خدمات و دانش فنی ایران در آبهای عمیق دریای خزر
استفاده کند و نشست کمیسیون اقتصادی با حضور شرکتهای فنی و تخصصی
دوطرف هرچه سریعتر تشکیل شود.
خبر

مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس خبر داد

فروردین طالیی صبا فوالد خلیج فارس
با ثبت  7رکورد جدید

به گزارش روابط عمومیشــرکت صبا فوالد خلیــج فارس ،با ثبت هفت رکورد
در فروردین ماه  1400و با انجام موفقیتآمیز آزمون (PGTتضمین عملکرد) در
فروردین ماه در شرکت صبا فوالد خلیج فارس این شرکت به ظرفیت اسمیطراحی
شــده دست یافت و راه خود را برای دستیابی به ظرفیت اسمیساالنه تولید هموار
کرد .مهندس ســعید بزرگی مدیرعامل شــرکت صبا فوالد خلیج فارس با اعالم
خبر انجام موفقیت آمیز آزمــون  PGTو عرض تبریک به خانواده بزرگ صندوق
بازنشســتگی به عنوان ســهامداران اصلی این شرکت  ،اظهار داشــت  :در ابتدا از
اعضای محترم هیات مدیره  ،مدیران ،روســا ،مشاوران  ،کارکنان و کارگران خدوم
شــرکت و پیمانکاران این مجموعه که با همت و همدلی خود این موفقیت بزرگ
را به ثبت رسانیدند  ،قدردانی و تشکر میکنم.بزرگی افزود :با انجام موفقیتآمیز
آزمون (PGTتضمین عملکرد) و تولید موفق در شــرکت صبا فوالد خلیج فارس
در فروردین ماه این شــرکت به ظرفیت اســمیطراحی دست یافت و با ثبت یک
فروردین طالیی  ،راه خود را برای دســتیابی به ظرفیت اسمیساالنه تولید هموار
کرد.مدیرعامل صبا شــرکت صبا فوالد خلیج فــارس تاکید کرد  :با همت واالی
کارکنان خدوم شرکت صبا فوالد این موفقیت بزرگ به ثبت رسید و در کنار این
ثبــت رکورد بزرگ  6 ،رکورد دیگر نیز تحقق پیدا کرد .بزرگی در معرفی  7رکورد
ثبت شده در فروردین ماه  1400در شرکت صبا فوالد خلیج فارس افزود  :ثبت 4
رکورد تولید روزانه  ،ثبت رکورد تولید  ،PGTثبت رکورد تولید ماهیانه و در نهایت
رکورد بارگیری محصول در کشتی صادراتی همه ی  7رکورد ثبت شده در فروردین
ماه  1400میباشد که یک اتفاق بزرگ در تاریخ صبا فوالد خلیج فارس است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مطرح کرد

کاهش ارزش تجارت خارجی به کمترین سطح در یک دهه اخیر

ارزش تجارت خارجی کشــور در بخشهــای صادرات
غیرنفتی و واردات از  105.9میلیارد دالر در سال  1390با
کاهش متوسط ساالنه  3.9درصد ،به  73.9میلیارد دالر در
سال  1399رسیده است.
رئیس موسســه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ضمن
بیان اطالعات فوق اظهار داشــت:بنابراین طی این دوره ده
ساله شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور بودهایم.مرجان
فقیه نصیری در گفتوگو با ایلنا در مورد روند تجاری ایران
در دهه  ۹۰اظهار کرد :مطابق گزارش رسمیگمرک ،ارزش
تجارت خارجی کشــور در بخشهــای صادرات غیرنفتی و
واردات از  105.9میلیــارد دالر در ســال  1390با کاهش
متوسط ســاالنه  3.9درصد ،به  73.9میلیارد دالر در سال
 1399رســیده است .بنابراین طی این دوره ده ساله شاهد
انقبــاض در تجارت خارجی کشــور بودهایم که با اهداف و
برنامههای کالن کشور در زمینه افزایش تجارت در راستای
رشد اقتصادی همخوانی ندارد.
وی افزود :علیرغم روند کلی کاهشی تجارت کشور ،این
متغیر طی دهه اخیر همواره با نوســانات و فراز و فرودهایی
بســته به نوع تکانهها در سطح بین الملل به ویژه کاهش و
یا افزایش سایه تحریم بر اقتصاد کشور همراه بوده است؛ به
عنوان مثال تشدید تحریمها از سال  1390باعث افت شدید
در صــادرات محصوالت عمده مانند مــــواد و محصوالت
شیمیایی و پتروشــیمی ،فرآوردههای نفتی و خشکبار شد
و همچنیــن محدودیت در واردات بدلیل مشــکالت ارزی
در مجموع باعث شــد سطح تجارت خارجی کشور در سال
 1394و پیش از اجرایی شدن برجام به  83.9میلیارد دالر
برســد که پایینترین سطح تجارت در مقایسه با پنج سال
قبل از آن بوده است.
فقیــه نصیری در ادامه اضافه کــرد :در مقابل این روند
کاهشــی ،به دنبال اجــرای برجام از تیرمــاه  ،1394روند
افزایشــی به خود گرفت؛ بطوری که ارزش تجارت با رشد
متوسط ساالنه  10درصدی تا دو سال بعد  1396به 101.5
میلیــارد دالر افزایش یافت .بنابراین به وضوح مشــخص
است که تشدید تحریمها در محدود شدن تجارت خارجی
کشور نقش مهمیداشــته است.وی همچنین تصریح کرد:

خروج آمریکا از برجام در اردیبهشــت ماه  1397و تشدید
محدودیتها به ویژه در زمینه نقل و انتقال ارز سبب انقباض
شدیدتر در تجارت خارجی کشور شد .در این شرایط عالوه
بر محدودیــت جدی در صادرات نفت و فرآوردههای نفتی،
صادرات غیرنفتی نیز دچار مشکالت عدیدهای شد .کاهش
منابع ارزی ناشــی از صادرات به طبع بر واردات کشور نیز
اثر گذار بوده اســت؛ با این وجود ،در سال  ،1398علیرغم
کاهش حــدود  7درصدی صادرات غیرنفتــی ،با توجه به
ضرورت تامین نیازهای کشور و مدیریت بازار داخلی ،واردات
به میزان  1.2درصد افزایش یافت.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره
به اثرات شــیوع ویروس کرونا گفت :اواخر ســال  1398با
شــیوع ویروس کرونا مصادف و این مسئله باعث افت کل
تجارت جهانی شــد و طبیعتا کشور ما نیز از آن متاثر شد؛
اما وجود تحریم و محدودیتها ناشی از آن سبب سنگینتر
شدن آثار منفی شیوع کرونا بر کشور ما شد .محدودیتهای
تحریم ســبب شــد تا برنامهریزان تجاری کشــور از سال

 1398برنامههای توســعه صادرات را متمرکز بر  15کشور
همسایه و همچنین کشورهای هند و چین نمایند.وی افزود:
محدودیتهای ناشی از تحریم ،رفع محدودیتهای ناشی از
شــیوع ویروس کرونا را نیز تحتالشعاع قرار داده و بازیابی
مسیر تجارت را دچار مشکل کرد.
تغییــر از صادرات برخی محصوالتی که در اثر شــیوع
ویــروس کرونا دچــار محدودیت در تجارت شــده بودند
به ســمت محصوالت جدید مرتبط با ویروس کرونا مانند
تجهیزات و داروهای پزشــکی راهکار مناسبی برای جبران
بخشــی از کمبودها در این شرایط به نظر میرسید؛ اما در
عمل به دلیل محدودیتهای نقل و انتقال ارز ،بلوکه شدن
بخشــی از درآمدهای ارزی نزد برخی شرکای تجاری و در
نتیجه محدودیت درآمد ارزی موفقیت چندانی حاصل نشد.
فقیه نصیری در ادامه اضافه کرد :شــیوع کرونا در سال
 1399در حوزه تجارت که ســبب مســدود شدن مرزها و
محدودیــت نقــل و انتقال کاال به ویژه در نیمه اول ســال
 1399شــده بود ،عامل موثری در کاهش تجارت کشــور

تورم سال  ۹۹به  36/4درصد رسید
مرکز آمار نرخ تورم سال  ۹۹را  ۳۶.۴درصد اعالم
کرد.به گزارش مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نســبت به
سال گذشته برای کل کشور ،مناطق شهری و مناطق
روســتایی بــه ترتیــب  ١.٨ ، ١,٦و  ٠.٤واحد درصد
افزایش یافته است.شــاخص قیمت کاالها و خدمات
مصرفــی در ســال  ١٣٩٩برای کل کشــور ،مناطق
شــهری و مناطق روســتایی به ترتیب عدد ،٢٥٢,٦
 ٢٥٠.٦و  ٢٦٣.٥را نشــان میدهد که نسبت به سال
قبل (نرخ تورم) برای کل کشور  ٣٦.٤درصد ،مناطق
شــهری  ٣٦.٢درصد و مناطق روستایی  ٣٧.٧درصد
افزایش نشان میدهد .نرخ تورم نسبت به سال گذشته
برای کل کشور ،مناطق شهری و مناطق روستایی به
ترتیــب  ١.٨ ، ١.٦و  ٠.٤واحــد درصد افزایش یافته
است.

ریزش قیمت مسکن با احیای برجام در میانمدت

نــرخ تورم گروه عمده «خوراکیها ،آشــامیدنیها
و دخانیات» در ســال  ١٣٩٩برای کل کشــور ٣٩,٠
درصد ،مناطق شهری  ٣٨.٧درصد و مناطق روستایی
 ٣٩.٩درصد بوده اســت .نــرخ تــورم «خوراکیها،
آشــامیدنیها و دخانیات» نســبت به ســال گذشته
برای کل کشــور ،مناطق شــهری و مناطق روستایی
به ترتیــب  ٤.٠ ،٣.٦و  ٢.٣واحد درصد کاهش یافته
اســت.نرخ تورم گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و
خدمات» در سال  ١٣٩٩برای کل کشور  ٣٥,٢درصد،
مناطق شهری  ٣٥.١درصد و مناطق روستایی ٣٥.٨
درصد بوده اســت .نرخ تورم «کاالهای غیر خوراکی
و خدمات» نسبت به ســال گذشته برای کل کشور،
مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٤.٠ ،٣.٨
و  ٢.٣واحد درصد افزایش یافته است.

تجدید آگهی مزایده عمومیشهرداری کوهبنان

محسوب میشــد .این موضوع در تجارت با برخی شرکای
تجاری مانند ترکیه پررنگتر بود و سایر شرکا نیز کم و بیش
چنین محدودیتهایی را به دلیل نگرانی از تبعات شــیوع
ویــروس کرونا به ویژه در ماههای اول ســال  1399اعمال
کردند.وی افزود :کاهــش محدودیتها رفته رفته به دلیل
تسلط کشورها در مهار و کنترل ویروس کرونا و اتخاذ تدابیر
کنترلی در قالب پروتکلهای بهداشتی سبب بهبود نسبی
تجارت کشور شد.
به طوری که بررســی آمار ماهانه تجارت کشــور نشان
میدهد که هر چه به ماههای پایانی سال نزدیک میشدیم،
شــکاف بین تجارت ماهانه در ســال  1399با مدت مشابه
در ســال  1398رو بــه کاهش بوده اســت .اما در مجموع
بررسی روند تجارت از ســال  1397تا  1399حاکی از آن
اســت که محدودیتهای ناشی از شــیوع ویروس کرونا در
ســایه محدودیتهای ناشی از تحریم ،سبب کاهش ساالنه
 10درصدی در ارزش تجارت کشــور شده است .به طوری
که ارزش تجارت به کمترین ســطح خــود طی دهه اخیر
یعنی رقم  73.9میلیارد دالر رسید.رئیس موسسه مطالعات
و پژوهشهای بازرگانی در پاســخ به سوالی در مورد تاثیر
لغو احتمالی بخشــی از تحریمها بر تجارت کشــور گفت:
سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی افقهایی را
مدنظر قرار میدهد که اقتصاد کشور بتواند در مسیر افزایش
تاب آوری حرکت کند.
بــا این همه ،مذاکــرات با هدف حفــظ منابع ملی هم
میتواند دســتاوردهایی را برای بخش بازرگانی کشــور به
همراه داشته باشد.
بهبود نســبی روند تجارت در صــورت رفع تحریمها در
گذشــته نیز تجربه شده اســت اما برای برگشت به مسیر
رشــد تجارت به گونهای که بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد،
کشــور نیازمند رفع تحریمها و ایجاد زمینههای مشارکت
بنگاههای بزرگ کشور در زنجیرههای ارزش جهانی صنایع
اســت.وی همچنیــن تاکید کرد :در هر حــال رفع تحریم
تاثیر قابل توجهی بر کاهش ریســکهای تجاری و توسعه
سرمایهگذاری در کشور در جهت ثبات نسبی بازارها و ایجاد
انتظارات مثبت در سرمایهگذاران برجای خواهد گذاشت.

شهرداري محمديه

معاون وزیر راه و شهرســازی اظهار داشــت :اگر
مذاکرات نتیجهبخش باشد و برجام احیا شود با رکود
معناداری در بازار مسکن مواجه میشویم که به دنبال
آن ،قیمتها ریزش خواهد کرد.
توگو بــا خبرگزاری
محمود محمــودزاده در گف 
ایلنــا درباره اثرپذیری بازار مســکن پــس از احیای
برجام اظهار داشــت :از آنجایی که بازار مســکن یک
بازار چندبعدی است و از سایر بازارها اثرپذیری دارد،
پیشبینی از وضعیت آن اقدام سادهای نیست اما نکته
مهم این است که مسکن تابع سایر بازارها است و اگر
در بازاری با کاهش قیمت مواجه شویم طبیعتا مسکن
هم از آن تاثیر میپذیرد.
وی تاکید کرد :اگر مذاکرات نتیجهبخش باشــد و
برجام احیا شــود با رکود معناداری در بازار مســکن

مواجه میشــویم که به دنبــال آن ،قیمتها ریزش
خواهد کرد.معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به
تحلیلی از بازار مســکن پس از احیای برجام مبنی بر
اینکــه در صورت موفقیتآمیز بــودن مذاکرات ،نرخ
دالر کاهــش پیدا میکند و نقدینگی از این بازار وارد
مســکن میشــود و در نتیجه افزایش تقاضا منجر به
رشــد قیمت مســکن خواهد بود ،گفت :این هم یک
پیشفرض اســت .محمودزاده با بیــان اینکه به طور
قطع نقدینگی وارد بازارهایی میشود که بازده سرمایه
باالتری داشــته باشند ،ادامه داد :اگر برجام احیا شود
و اگر گشــایشهای اقتصادی به دنبال داشــته باشد،
به نظر میرســد که در میانمدت نقدینگی وارد بازار
سرمایه شــده و پول از حوزه مسکن به سمت جریان
عمومیاقتصاد کشیده میشود.

آگهي مناقصه عمومییک مرحلهای

نو

بت

اول

به استناد مجوز شماره  1400/01/16-153شورای اسالمیشهر کوهبنان ،شهرداری کوهبنان در نظر دارد
تعداد  11عدد تابلوی تبلیغاتی و یک عدد تلویزیون شــهری را از طریق مزایده عمومیبه اشخاص حقیقی و
حقوقی واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید.
 -1متقاضیــان محتــرم میتوانند جهت خرید اســناد مزایده مبلــغ  500/000ریال به حســاب جاری
 2178800055707نزد بانک ســپه شــعبه کوهبنان واریز نمایند و جهت دریافت اســناد مزایده و پاکات
پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  1400/02/22به واحد مذکور تحویل نمایند.
 -2تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ  1400/02/25میباشد.
 -3ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ  10/000/000ریال.
 -4سپرده شرکت در مزایده نفر اول ،دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری نزد شهرداری خواهدماند و
در صورتی که برندگان مزایده حاضر به قبول تعهد نشوند ،سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری کوهبنان
ضبط خواهد شد.
 -5شــهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار میباشد و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده
مزایده میباشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفنهای  034-33492644یا  034-33492566تماس
حاصل فرمائید.

 -1مناقصه گذار :شهرداری محمدیه
 -2کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ســتاد) به ادرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سامانه
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -3موضوع مناقصه :عملیات اجرایی پروژه آماده سازی زون ارکیده و نسترن ناحیه شهری مهرگان و معابر اطراف با برآورد 33/391/170/265ریال
براساس فهارست بهاء ابنیه سال  1400از محل اعتبارات داخلی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  2000005118000008به پیمانکاران
واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و صالحیت پیمانکاری با گرید  5ابنیه یا راه.
 -4مبلغ سپرده5 :درصد برآورد اولیه به صورت ضمانت نامه بانکی ویا فیش واریزی نزد بانک ملی شعبه محمدیه به شماره حساب 3100002331001
مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد.
 -5شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 -6هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -7در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
 -9تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ  1400/2/20میباشد.
 -10مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ،تا ساعت  16روز شنبه 1400/2/25میباشد.
 -11مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت  16روز شنبه مورخ 1400/3/8میباشد.
 -12زمان بازگشایی پاکات ساعت  11صبح روز یک شنبه مورخ  1400/3/9میباشد.
 -13اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتهای
الف -آدرس :استان قزوین – شهر محمدیه – بلوار امام حسین (ع) -شهرداری محمدیه و تلفن 028 -32562700
ب -اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934و دفتر ثبت نام  88969737و 021 -85193768

تجدید آگهی مناقصه عمومیتنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان

آگهـیمناقصـه

روابط عمومیشهرداری کوهبنان

شــهرداری کوهبنان در نظر دارد از اول خرداد ماه سال  1400به مدت یک سال انجام امور تنظیف خیابانها،
کوچهها ،نگهداری فضاهای ســبز ،جمعآوری زباله و دفع آن ،حمل گوشــت ،نظافت کشــتارگاهها و امور مربوط به
متوفیات را به صورت حجمیاز طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از کلیه شرکتهای پیمانکاری
واجد صالحیت که در این امور فعالیت دارند دعوت میشود بعد از درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری
مراجعه و تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ  1400/02/22با ارائــه فیش واریزی به مبلغ  1/000/000ریال به
حســاب  2178800055707نزد بانک سپه شــعبه کوهبنان به نام شهرداری بابت سپرده شرکت در مناقصه جهت
تحویل اسناد و قیمت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمائید ،جلسه افتتاح پاکات راس ساعت  10صبح روز
یکشنبه مورخ  1400/02/25در محل شهرداری میباشد ،ضمنا مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره
 2000092336000001ثبت گردیده است.
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1ارائه سوابق و تائید صالحیت و گواهی ایمنی تائید شده توسط اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 -2ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ  100/000/000ریال.
 -3در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -4به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه ،مشروط ،مخدوش ،ناقص و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
 -5شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
تلفنهای تماس 034-33492566 ،034-33492644 :دورنگار034-33492515 :

روابط عمومیشهرداری کوهبنان

روابط عمومیشهرداری محمديه

تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/02/20 :

شــهرداری کوهبنــان در نظــر دارد برطبــق مجــوز شــماره  1400/2/12-157شــورای اسالمیشــهر مقــدار
 1500تن آســفالت جهت انجام بهسازی خیابانهای سطح شــهر را از طریق مناقصه عمومیاز پیمانکاران و شرکتهای واجد
شرایط خریداری نماید ،لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای صالحیت میباشند دعوت به عمل میآید با واریز مبلغ
 1/000/000ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب  2178800055707نزد بانک سپه شعبه کوهبنان به نام شهرداری
جهت دریافت اســناد به شــهرداری مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخه  1400/02/22جهت تحویل
اســناد و قیمت پیشــنهادی به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمائید ،تاریخ بازگشایی پاکات در ساعت  10صبح روز شنبه مورخه
 1400/02/25میباشد.
ضمنا آگهی مزبور در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت گردیده است.
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1ارائه سوابق و تائید صالحیت و گواهی ایمنی تایید شده توسط اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 -2ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ  400/000/000ریال.
 -3در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -4به پیشــنهادات فاقد ضمانتنامه ،مشروط ،مخدوش ،ناقص و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 -5شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس 034-33492644- 034-33492641 – 034-33492566 :دورنگار034-33492515 :
روابط عمومیشهرداری کوهبنان

