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اخبار کوتاه

قمیها با ماندن در خانه زنجیره انتقال کرونا را قطع میکنند
پیوستن به کمپین «در خانه بمانیم» تنها روزنه امید به
سوی نابودی کرونا است و نادیده گرفتن هشدارها میتواند
باعث ابتالی عزیزانمان به این ویروس شود.به گزارش مهر،
این روزها کمتر کســی اســت که در صحبتهای دوطرفه
اش بــا دیگران نیمــی از صحبتهــا و دغدغههایش درباره
کرونا نباشد .ویروس کووید  ۱۹از همان روز  ۳۰بهمن که
نخستین مورد ابتال به آن در قم شناسایی شد ،حدود یک
ماه اســت که مردم ایران را خاصــه قمیها را آنقدر درگیر
کرده که دیگر اولویتی جز حفظ ســامت و راههای امنیت
از این ویروس موذی باقی نگذاشته است.مسئوالن هر روز
و هر ســاعت مکرر تأکید دارنــد تنها راه جلوگیری از ابتال
به این بیماری و کاهش تلفــات جانی قطع کردن زنجیره
انتقال اســت آن هم با مراعات مردم برای حضور در اماکن
و معابر و تجمعات.
محمدرضا قدیر رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی استان
قم از جمله کســانی است که همان روزهای نخست بر اثر
حضور میدانی برای مدیریت شرایط درمانی به این ویروس
مبتال شد.وی تأکید میکند :باید زنجیره انتقال این ویروس
با توجه به ســیر رو به رشــد آن ،قطع شود عالوه بر اینکه
تنها راه کنترل بیماری نیز توجه به توصیههای بهداشــتی
مبنی بر ماندن در خانه و عدم تردد در ســطح شهر است.
قدیر با تأکید بر اینکه همه ما باید دســت در دست هم به
کمپین در خانه بمانیم بپیوندیــم ،ادامه میدهد :تنها راه
شکست این ویروس همین است و عاجزانه به مردم التماس
میکنم در خانه بمانید شاید فردا دیر باشد.
این هشدارهای رئیس دانشــگاه علوم پزشکی قم اما از

آنجا جدیتر شــد که نماینده ویژه وزیر بهداشــت نیز در
ســفر خود به قم بــر لزوم توجه به این نکتــه تأکید کرد.
ایــرج حریرچی میگوید :اگر قمیهــا در خانه نمانند این
بیماری دوباره اوج میگیرد و مدیریت شرایط نیز سختتر
میشــود.وی حضور زیاد مردم قم در سطح شهر را نگران
کننده ارزیابی میکند و میگوید :رفتار این ویروس و روند
شیوع آن ارتباط مستقیم با رفتار مردم دارد ،هر چه مردم
در قطع زنجیره انتقال همکاری کنند روند شــیوع کاهش

خواهد یافت ولی اگر مردم رعایت نکنند شــاهد اوج گیری
بیماری در قم و دیگر شهرها خواهیم بود.
همه این تأکیدها بسیاری از فعاالن فرهنگی ،اجتماعی،
ورزشــی و… را بر آن داشت تا با ترغیب مردم به کمپین
«در خانه بمانیم» وظیفه اجتماعی خود را به درســتی ایفا
کنند.هادی علیزاده پورنیا ،کشــتی گیر اهل قم و یکی از
قهرمانان آســیا با انتشــار ویدئویی از مردم دعوت کرد تا
با پیوستن به این کمپین مانع شــیوع بیشتر این بیماری

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد

شوند.او با درخواست از مردم با ماندن در خانه برای کمک
به کنترل بیماری ،میگوید :متشــکرم از پرستاران و کادر
درمانی که در خط مقدم سالمت برای شکست این بیماری
تالش میکنند تا ما مردم در سالمت باشیم ،از همین رو از
همه همشــهریان و هموطنان میخواهم تا در این روزهای
ســخت ماندن در خانه را مــورد توجه قــرار دهند .علی
اصغر حســنزاده مرد سال فوتسال آسیا ،از فوتسالیتهای
قمی که بازوبنــد کاپیتانی تیم ملی فوتســال ایران را در
اختیــار دارد نیز ضمن قدردانــی از تالش کادر درمانی در
بیمارســتانها میگوید :از همه مــردم میخواهم در خانه
بماننــد تا در کنار هم بر قطع زنجیــره انتقال این بیماری
فائق آئیم.
علی نجاتی کشتی گیر ملی پوش قمی نیز از مردم ایران
و مردم قم خواست تا با پیوستن به کمپین در خانه بمانیم
برای شکســت کرونا کمک کنند و این مهم شدنی نیست
جز بــا ماندن در خانه و پرهیز از حضور در اماکن شــلوغ
و اجتماعات میسر نمیشــود.علیرضا کتیرایی از قهرمانان
کاراته نیز از مردم قم خواست تا برای حفظ سالمت خود و
دیگــران با ماندن در خانه کمک کنند تا این بیماری از قم
و به تبع آن از کشور رخت بربندد.
او این اقدام را وظیفهای اجتماعی میداند و میگوید :این
اقدام راهی است برای همراهی با کادر درمانی و مسئوالن
برای نابودی این بیماری.پرستاران و کادر درمانی قم نیز با
انتشــار ویدئوهایی در فضای مکرر از مردم میخواهند تا با
ماندن در خانه و رعایت بهداشت برای کنترل این بیماری
کمک کنند.

نظارتها جدی تر شود

ضعف در پایش ورودیهای شیراز

اصناف شــیراز کمابیش در حال بازگشایی
هســتند و به نظر میرسد که برخی از کسبه
خطرات باز شدن مغازهها را جدی نگرفته اند
و نظارتها هم کمرنگ شده است.
به گزارش مهر ،عادی سازی شیوع ویروس
کرونا از جمله رویدادهای اخیر است که موجب
افزایش شمار مبتالیان به این بیماری شده و
از سوی دیگر ادامه فعالیت برخی از صنوف نیز
باعث خواهد شــد زمینه افزایش ابتالء فراهم
شود.در شــیراز در ابتدا عنوان شد تنها برخی
از صنوف میتوانند نســبت به فعالیت در ایام
پیش از نوروز اقدام کنند که دارای شــرایطی
از جملــه ضروری بودن کاال یــا خدمات ارائه
شده باشند اما پس از گذشت چند روز شاهد
هستیم که بخش اعظمی از واحدهای صنفی
نسبت به بازگشــایی دوباره اقدام کردند و بر
این اســاس برخی که به صورت رســمی و با
توجه به ابالغیهای که از سوی اتحادیه مربوطه
ارائه شد برخی دیگر هم به صورت غیر رسمی
فعالیت خود را دوباره از سر گرفتند.
رئیس اتحادیه پوشاک شیراز در گفت و گو
با مهر گفت :واحدهای عرضه کننده پوشــاک
نیــز که پیشــتر فعالیت نمیکردنــد فعالیت

میکنند.خدابخش رضایی با اشــاره به اینکه
این اتحادیه محدودیت زمانی برای واحدهای
عرضه کننده پوشاک مشخص نکرده است در
پاســخ به ســوال خبرنگار مهر مبنی بر فعال
بودن تمامــی واحدهای خیابان زند شــیراز
اظهار کرد :بیش از  ۵هزار واحد عرضه کننده
پوشاک در عضویت این اتحادیه هستند و تنها
 ۵٠واحد از این واحدها در خیابان زند مستقر
هستند.
از ســویی دیگر مســیرهای مواصالتی که
منتهی به شــیراز نیز میشود و قرار بود افراد
در آنها پایش شوند نیز مشاهدات خبرنگار مهر
نشــان میدهد که این اقدام نیز به خوبی و با
جدیت دنبال نمیشود.
مشــاهدات خبرنگار مهر از ورودی جنوب
غربی شــیراز نیز مبین این موضوع است که
در روزهای گذشــته افرادی برای ســنجش
دمای بدن مســافران حضور داشتند اما پس
از گذشــت دو روز از اجــرای ایــن طرح این
افراد نیز دیگر در این ورودی حضور نداشتند.
البتــه بنا به گفتــه فرمانده انتظامی اســتان
فارس پایش افراد و مســافران ورودی به شهر
شــیراز در حال انجام است.سردار رهام بخش

حبیبی در خصوص پایش ورودی شهر شیراز
به خبرنگار مهر گفت :پایش مسافران ورودی
به شــهر شیراز همچنان در حال انجام است و
اگر فرد یا افرادی مشــکوک به کرونا باشند از
ســایر افراد جدا شــده و در قرنطینه به مدت
 ١۴روز نگهداری خواهند شد.وی در خصوص
هزینه نگهداری هم گفت :فرماندهی انتظامی
فارس هزینــه نگهداری از افراد در قرنطینه را
به عهده گرفته اســت.این در حالی اســت که
پیشــتر رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز
در توصیه به افراد تاکید کرده بود از ســفر به
شــیراز پرهیز کنید و اگر فردی مشــکوک به
کرونا به اســتان ســفر کند با هزینه شخصی
قرنطینه خواهد شد.
موضوع کنترل مبادی موردی شــهر شیراز
از جمله مطالبات مردمی است که از مسئولین
اســتانی وجود دارد و براســاس طرح پایش
مســافران انتظار میرفت که مسافران ورودی
به شــهر شــیراز نیز تحت کنترل قرار گیرند.
خبرنــگار مهر بــا حضور در یکــی از مبادی
ورودی شــمال شهر شیراز مشــاهده کرد که
پایش مسافرانی که از سایر استانها به همراه
خودروی شــخصی مبادرت به ورود به شــهر

شــیراز میکنند کمابیش در حــال انجام بود
اما خبری از کنترل اتوبوسهای بین شــهری
نیســت.اما به راستی با توجه به شیوع بیماری
کرونا در جامعه نباید فعالیت اتوبوسهای بین
شهری تعطیل میشــد؟ این سوالی است که
پس از تعطیلــی ترمینال کاراندیش شــیراز
توسط شهرداری ایجاد شد.
بــا این حال مدیــر کل راهداری و حمل و
نقل جادهای فارس پیشتر گفته بود ٨٠ :درصد
از مسافرانی که قصد داشتند تا از طریق حمل
و نقل جادهای اقدام به مسافرت کنند کاهش
داشتهاند و تعداد سفرها نیز  ۷۰درصد کاهش
داشته اســت.علیرضا سیاهپور ،در مورد توقف
کامل فعالیت نــاوگان حمل و نقل جادهای با

شــهرداری ســمنان بر اساس بودجه سال 1398در نظر دارد پروژه با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید در
صورت تمایل به همکاری میتوانند جهت دریافت اســناد مناقصه به اداره پیمان و رســیدگی شهرداری سمنان به آدرس سمنان – بلوار سعدی – شهرداری مرکزی
سمنان – طبقه همکف مراجعه نمایند.
ردیف

عنوان پروژه

صالحیت و رتبه

بر آورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

1

ادامه عملیات کمربندی جنوب – بلوار
فدک (احداث دیوار سنگی)

حداقل ابنیه

5/000/000/000

250/000/000

2

احداث پارک محلهای جهادیه

حداقل ابنیه

8/000/000/000

400/000/000

 -1جهت خرید اسناد مناقصه میبایست مبلغ  500/000ریال به شماره حساب 1006261464نزد بانک شهر شعبه سمنان بنام شهرداری سمنان واریز گردد.
 -2مهلت دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ  99/1/20میباشد.
 -3مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ  99/1/20و فقط از طریق پست پیشتاز امکانپذیر میباشد.
 -4مهلت پاسخگویی تا پایان وقت اداری مورخ  99/1/20از طریق شماره تلفن  023-33329102داخلی 121و  158میباشد.
 -5پیشنهادها در ساعت 14:30مورخ 99/1/23در شهرداری مرکزی سمنان بازگشایی میشود.

مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری سمنان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

گروه شهرســتانها :با هدف انتقال آب استحصالی از چاه جدید الحفر
شماره  44شهرک امام حســین علیه السالم عملیات جابجائی خط انتقال
نیز انجام و به اتمام رســید .به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
جنوب غربی استان تهران ،مدیر امور آبفای شهرک امام حسین (ع) با اعالم
خبر مذکور اظهار داشت  :با عنایت به قدمت و فرسودگی و خارج شدن چاه
شــماره  44از مدار ،علیهذا موضوع جابجائی چاه مذکور در دستور کار قرار
گرفته و عملیاتی شد .رحیم آبرومند ضمن تشریح مشخصات فنی این پروژه
یادآور شــد :اجرای عملیات حفر و تجهیز و جابجائی چاه شماره  44و خط
انتقال الزم به طول  650متر با استفاده از لولههای پلی اتیلن در سایز 110
میلی متر با صرف هزینههای الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی از اواخر
بهمن امســال آغاز شد و مطابق برنامه زمانبندی شده طی اسفند ماه جاری
اجراء شده و با صد درصد پیشرفت فیزیکی و انجام کارهای پایانی در مرحله
بهره برداری میباشد.

کارهای عمرانی شهرداری اسالمشهر
با شتاب بیشتری ادامه دارد

گروه شهرستانها :با اجرای پروژههای عمرانی متعدد در اسالمشهر ،این
شهر به کارگاه عمرانی تبدیل شده است .به گزارش مرکزارتباطات شهردرای
اسالمشــهر؛ با عنایت به نزدیکی ســال نو و در واپسین روزهای سال ،۹۸
با عزم مجموعه مدیریت شــهری مبنی بر اتمــام پروژههای نیمه کاره در
سطح شهر ،معاونت فنی و عمرانی شهرداری اسالمشهر با تمام توان در صدد
است تا پروژههای عمرانی در دست اقدام را در روزهای باقی مانده از سال با
همکاری سایر مناطق و دوایر شهرداری به اتمام برساند.
برهمین اساس طی هفته گذشته عملیات روکش آسفالت خیابان طالقانی
و کوچههای صاریخانی و یاس در منطقه یک،اجرای روکش مکانیزه آسفالت
کوچه ۸خیابان ایرانشهر (باغ نرده) با همکاری منطقه یک،عملیات زیرسازی
و جدولگذاری بلوار مفتح شرقی شهرک واوان با همکاری منطقه سه،اجرای
کفپوش خیابان دیدار در بلوار مفتح شــهرک واوان توســط معاونت فنی و
عمرانی با همکاری شــهرداری منطقه ســه و عملیات لکه گیری و ترمیم
آســفالت کنار جداول کوچه  ۲۵قائمیه با همکاری منطقه دو از پروژههای
عمرانی انجام گرفته بود که توسط حوزه معاونت فنی عمرانی شهرداری و با
همکاری واحد عمران وخدمات شهر مناطق به انجام رسید.

لغو  ۹۹۰عنوان فعالیت خدمات گردشگری
شهرداری تبریز در نوروز ۹۹

آگهی مناقصه

شهرداری سمنان

اجرای عملیات لولهگذاری
در شهرک امام حسین علیه السالم

آگهیمناقصهعمومی4/14/208

دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی مازندران در نظر دارد نسبت به بازسازی و بهســازی لرزهای ساختمان اورژانس

بیمارســتان شــهید رجایی تنکابن طبق اسناد ،مدارك و مشــخصات فنی موجود در اســناد مناقصه اقدام نماید .از شرکتهای دارای

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران

توجه به شرایط حاکم ،اظهارکرد :در خصوص
توقف کامل ارائه خدمات حمل و نقل جادهای
ستاد ملی باید در این خصوص تصمیم گیری
الزم را داشته باشد اما به نظر میرسد با توجه
به کاهش فعالیت یا توقف حمل و نقل هوایی
و قطار ،فعالیــت ناوگان اتوبوســی به میزان
محدود الزم است.
مشاهدات خبرنگار مهر در ساعات مختلف
شــبانه روز نیز مبین این موضوع اســت که
فعالیــت پایانهها همچنــان در جریان بوده و
هنوز هم مســافربران شــخصی که به دنبال
مســافران ورودی به پایانهها هســتند نه تنها
تعدادشــان کاهش نیافته بلکه فعالیت آنان به
قوت خود باقی است.

سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز گفت :در حال حاضر
با توجه به شــرایط بحرانی موجود به دلیل شیوع بیماری کرونا و با تصمیم
شورای اسالمی شــهر و شهردار تبریز تمامی خدمات گردشگری شهرداری
تبریز لغو شده است.رضا خلیلی در این خصوص اظهار کرد :سازمان توسعه
گردشگری شهرداری تبریز هم راستا با ستاد خدمات سفر استان ،سالهاست
که مشــغول ارائه خدمات گردشــگری بوده و برای سایر شهرهای کشور به
عنوان الگو مطرح شده است.وی ادامه داد :تعطیل بودن اقدامات گردشگری،
همچون اتوبوسهای تبریزگردی ،تاکســیهای از من بپرس ،نمایشگاههای
نوروزانه صنایع دســتی و تعطیلی موزهها به معنای شانه خالی کردن از بار
مسئولیت نبوده بلکه در این شرایط ،مهمترین اولویت برای مدیریت شهری
تبریز ،حفظ ســامتی شــهروندان تبریزی و هموطنان عزیز و جلوگیری از
گسترش این ویروس اســت.وی همچنین یادآور شــد :واحدهای مختلف
شهرداری تبریز در قالب ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی برنامههای ویژهای
را برای نوروز  ۱۳۹۹ترتیب داده بودند که برای جلوگیری از گسترش بیماری
همه آنها لغو شده است.

تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی به شماره
آگهی ( 98.42نوبت دوم)

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصه عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار و تخلفات احتمالی و غیر مجاز در شهرستان رباط کریم به
شماره فراخوان  2098050139000164از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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.
مبلغ برآورد( 5.920.000.000 :پنج میلیارد و نهصد و بیست میلیون) ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه( 243.200.000:دویست و چهل و سه میلیون و دویست هزار) ریال
مدت اجرا 12 :ماه
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  98/12/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 10مورخ  98/12/28الی  99/01/11ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :ساعت  14تاریخ 99/01/31
زمان بازگشایی کلیه پاکات :از ساعت10صبح تاریخ ( 99/02/01در آبفای جنوبغربی استان تهران) میباشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات :آدرس -تهران ،کیلومتر  22جاده ساوه ،شهرک
واوان ،بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران – دبیرخانه به کد پستی 3317869371 :تلفن02156172595:
داخلی 136
ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار ،رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی میباشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
سایت ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir :
سایت آبفای جنوب غربی استان تهرانswest.tpww.ir :
سایت مهندسی کشورwww.nww.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/28 :

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

صالحیت پیمانکاری در رشــته ســاختمان با رتبه  4یا باالتر دعوت به عمل میآید تا جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد این
مناقصه به دفتر مدیریت منابع فیزیکی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران به آدرس ســاري ،ميدان امام(ره) ،سه راه جویبار ،ساختمان

مركزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مراجعه و یا از طریق سایت دانشگاه به نشانی اینترنتی  www.mazums.ac.irاقدام نمایند.
* موضوع مناقصه :بازسازی و بهسازی لرزهای ساختمان اورژانس بیمارستان شهید رجایی تنکابن

* شرایط مناقصه گران :شرکتهای دارای صالحیت پیمانکاری در رشته ساختمان با رتبه  4یا باالتر.

* برآورد اجرای پروژه :بر اساس فهرست بهای سال  15/242/687/550 :98ریال
* مدت اجرای پروژه 5 :ماه از زمان تحویل کارگاه .

* محل اجرای پروژه :تنکابن – بیمارستان شهید رجایی .

* محل تامین اعتبار :درآمد اختصاصی دانشگاه .

* روش عقد قرارداد :به صورت فهرست بهایی با شاخص مبنای تعدیل سه ماهه چهارم سال .98

* میزان پیش پرداخت % 20 :مبلغ پیمان مطابق بخشنامه شماره  123402مورخه  94/09/22هیات وزیران.

* مهلت دریافت اسناد مناقصه :پایان وقت اداری مورخه 99/01/06

* محل دریافت اسناد مناقصه :ســاري  -ميدان امام – سه راه جویبار – ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران– طبقه اول
– مدیریت منابع فیزیکی

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 750/000/000 :ریال

* مهلت تحویل پاکتهای مناقصه :تا ساعت  15روز یکشنبه 99/01/17

* محل تحویل پاکتهای مناقصه :ســاري  -ميدان امام – ســه راه جویبار – ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – طبقه
 – 4مدیریت حراست دانشگاه

* زمان بازگشایی :ساعت  9صبح دوشنبه  99/01/18در محل دفتر معاونت توسعه دانشگاه .

* شماره تلفن 011-33044230 :آماده پاسخگویی به سواالت مربوط به مناقصه میباشد .

* جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به سایت دانشگاه به نشانی اینترنتی  www.mazums.ac.irمراجعه نمائید.

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران

تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی
کیفی( 98.37نوبت دوم)

شــرکت آب و فاضالب جنوبغربی اســتان تهران در نظر دارد مناقصه عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار ،آب بهاء ،اقساط معوقه ،تخلفات احتمالی و غیر مجاز در
شهر گلستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و بازگشــایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره فراخوان  2098050139000165برگزار مینماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  98/12/28میباشد.
مبلغ برآورد( 3.950.000.000 :سه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون) ریال
مدت اجرا  12ماه
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 184.100.000 :ریال
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  10:00مورخ  98/12/28الی  99/01/07ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :ساعت  14تاریخ 99/01/27
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :از ساعت 10صبح تاریخ ( 99/01/30آبفای جنوبغربی استان تهران) میباشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات :آدرس -تهران ،کیلومتر  22جاده ساوه ،شهرک
واوان ،بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامیحوزه ســتادی آبفای جنوبغربی اســتان تهران –دبیرخانه به کد پستی 3317869371 :تلفن02156172595:
داخلی 137
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021- 41934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار ،رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی میباشد.
سایت ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir :
سایت آبفای جنوب غربی استان تهرانswest.tpww.ir :
سایت مهندسی کشورwww.nww.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/28 :

شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

