
10چهارشنبه 3 خرداد 1402ـ  4 ذی القعده 1444ـ  24 مه 2023ـ   سال نود و هفتم ـ   شماره 28397 آگهــی

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي
با اخذ سپرده

RHP-7302511143-T19 : درخواست شماره
موضوع آگهي :

خريـد كانكـس  
 براي كس��ب اطالعات بيش��تر به س��ايت اين شركت

 WWW.  BAORCO. IR    مراجعه نماييد.
روابط عمومي و امور بين الملل

آگهـی تجـديـد)نوبت دوم(
منـاقصـه عمومـی

 شمـاره 1402/93/ع
شرکت گهر پارک سیرجان )سهامی خاص( در نظر دارد»خرید لوله ها و اتصاالت پلی اتیلن جهت پارک آبی 
در دهکده گردش���گری گهر پارک « را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت کنندگان واجد شرایط 

goharpark@gmail.comواگذار نماید. از این رو کلیه متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از طریق 
دریافت نمایند.

1-شرکت در رد و قبول کلیه پیشنهادات بدون هرگونه مسئولیت و جبران خسارت ادعایی مختار است.
2-سپرده شرکت در مناقصه: 300/000/000)سیصد میلیون ریال ( به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه 

شرکت گهر پارک سیرجان
3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ساعت 12روز شنبه مورخ 1402/03/13
5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6-محل تحویل اسناد: سیرجان کیلومتر 20 جاده محور سیرجان-شیراز، واحد حقوقی دهکده گردشگری 
گهرپارک.

7-پاکات فاقد مهر و الک باز نمی شوند.
الزم به ذکر اس���ت شرکت کنندگان دارای دو قرارداد باز در ش���رکت گهرپارک سیرجان مجاز به ارسال 
اس���ناد مناقصه نمی باش���ند. ضمناً می توانید جهت هماهنگی یا اطالعات بیشتر در صورت نیازبا شماره 

09133450503 آقای مهندس کریمی روزانه از ساعت 14 تا 19 تماس حاصل فرمائید.

آگهـی تجـديـد)نوبت دوم(
منـاقصـه عمومـی

شمـاره 1402/92/ع
شرکت گهر پارک سیرجان )سهامی خاص( در نظر دارد»خرید دریچه های آلومینیومی جهت پارک آبی 
در دهکده گردش���گری گهر پارک « را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت کنندگان واجد شرایط 

goharpark@gmail.comواگذار نماید. از این رو کلیه متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از طریق 
دریافت نمایند.

1-شرکت در رد و قبول کلیه پیشنهادات بدون هرگونه مسئولیت و جبران خسارت ادعایی مختار است.
2-سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000)دویست و پنجاه میلیون ریال ( به صورت ضمانت نامه بانکی 

در وجه شرکت گهر پارک سیرجان
3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ساعت 12روز شنبه مورخ 1402/03/13
5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6-محل تحویل اسناد: سیرجان کیلومتر 20 جاده محور سیرجان-شیراز، واحد حقوقی دهکده گردشگری 
گهرپارک.

7-پاکات فاقد مهر و الک باز نمی شوند.
الزم به ذکر اس���ت شرکت کنندگان دارای دو قرارداد باز در ش���رکت گهرپارک سیرجان مجاز به ارسال 
اس���ناد مناقصه نمی باش���ند. ضمناً می توانید جهت هماهنگی یا اطالعات بیشتر در صورت نیازبا شماره 

09133450503 آقای مهندس کریمی روزانه از ساعت 14 تا 19 تماس حاصل فرمائید.

آگهـی تجـديـد)نوبت دوم(
منـاقصـه عمومـی

شمـاره 1402/91/ع
شرکت گهر پارک سیرجان )سهامی خاص( در نظر دارد» خرید اگزوست فن ها جهت پارک آبی در دهکده 
گردش���گری گهر پارک« را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به ش���رکت کنندگان واجد شرایط واگذار 

goharpark@gmail.com نماید. از این رو کلیه متقاضیان می توانند اس���ناد مناقص���ه را از طریق 
 دریافت نمایند.

1-شرکت در رد و قبول کلیه پیشنهادات بدون هرگونه مسئولیت و جبران خسارت ادعایی مختار است.
2-سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000)پانصد میلیون ریال ( به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه 

شرکت گهر پارک سیرجان
3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ساعت 12 روز شنبه مورخ 1402/03/13
5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6-محل تحویل اسناد: سیرجان کیلومتر 20 جاده محور سیرجان-شیراز، واحد حقوقی دهکده گردشگری 
گهرپارک.

7-پاکات فاقد مهر و الک باز نمی شوند.
الزم به ذکر اس���ت شرکت کنندگان دارای دو قرارداد باز در ش���رکت گهرپارک سیرجان مجاز به ارسال 
اس���ناد مناقصه نمی باش���ند. ضمناً  می توانید جهت هماهنگی یا اطالعات بیشتر در صورت نیاز با شماره 

09133450503 آقای مهندس کریمی روزانه از ساعت 14 تا 19 تماس حاصل فرمائید.

آگهـی تجـديـد)نوبت دوم(
منـاقصـه عمومـی

شمـاره 1402/89/ع
ش���رکت گهر پارک س���یرجان )س���هامی خاص( در نظر دارد» خرید فیلتر های شنی و سختی گیر ها و 
مبدل های پارک آبی در دهکده گردش���گری گهر پارک « را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت 
 کنندگان واجد ش���رایط واگذار نماید. از ای���ن رو کلیه متقاضیان می توانند اس���ناد مناقصه را از طریق

 goharpark@gmail.comدریافت نمایند.
1-شرکت در رد و قبول کلیه پیشنهادات بدون هرگونه مسئولیت و جبران خسارت ادعایی مختار است.

2-سپرده شرکت در مناقصه: 20/000/000/000) بیست میلیارد ریال ( به صورت ضمانت نامه بانکی در 
وجه شرکت گهر پارک سیرجان

3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ساعت 12 روز شنبه مورخ 1402/03/13

5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
6-محل تحویل اسناد: سیرجان کیلومتر 20 جاده محور سیرجان-شیراز، واحد حقوقی دهکده گردشگری 

گهرپارک.
7-پاکات فاقد مهر و الک باز نمی شوند.

الزم به ذکر اس���ت شرکت کنندگان دارای دو قرارداد باز در ش���رکت گهرپارک سیرجان مجاز به ارسال 
اس���ناد مناقصه نمی باش���ند. ضمناً  می توانید جهت هماهنگی یا اطالعات بیشتر در صورت نیاز با شماره 

09133450503 آقای مهندس کریمی روزانه از ساعت 14 تا 19 تماس حاصل فرمائید.

آگهـی تجـديـد)نوبت دوم(
منـاقصـه عمومـی

شمـاره 1402/88/ع
ش���رکت گهر پارک سیرجان )س���هامی خاص( در نظر دارد»خرید لوازم و تجهیزات ساپورت تأسیسات 
پ���ارک آبی در دهکده گردش���گری گهر پ���ارک « را از طری���ق برگزاری مناقصه عمومی به ش���رکت 
 کنندگان واجد ش���رایط واگذار نماید. از ای���ن رو کلیه متقاضیان می توانند اس���ناد مناقصه را از طریق

goharpark@gmail.comدریافت نمایند.
1-شرکت در رد و قبول کلیه پیشنهادات بدون هرگونه مسئولیت و جبران خسارت ادعایی مختار است.

2-سپرده شرکت در مناقصه: 600/000/000)شش���صد میلیون ریال ( به صورت ضمانت نامه بانکی در 
وجه شرکت گهر پارک سیرجان

3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ساعت 12روز شنبه مورخ 1402/03/13

5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
6-محل تحویل اسناد: سیرجان کیلومتر 20 جاده محور سیرجان-شیراز، واحد حقوقی دهکده گردشگری 

گهرپارک.
7-پاکات فاقد مهر و الک باز نمی شوند.

الزم به ذکر اس���ت شرکت کنندگان دارای دو قرارداد باز در ش���رکت گهرپارک سیرجان مجاز به ارسال 
اس���ناد مناقصه نمی باش���ند. ضمناً می توانید جهت هماهنگی یا اطالعات بیشتر در صورت نیازبا شماره 

09133450503 آقای مهندس کریمی روزانه از ساعت 14 تا 19 تماس حاصل فرمائید.

آگهـی تجـديـد)نوبت دوم(
منـاقصـه عمومـی

شمـاره 1402/90/ع
ش���رکت گهر پارک سیرجان )سهامی خاص( در نظر دارد»خرید پمپ و بوستر جهت پارک آبی در دهکده 
گردش���گری گهر پارک« را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به ش���رکت کنندگان واجد شرایط واگذار 

goharpark@gmail.com نماید. از این رو کلیه متقاضیان می توانند اس���ناد مناقص���ه را از طریق
دریافت نمایند.

1-شرکت در رد و قبول کلیه پیشنهادات بدون هرگونه مسئولیت و جبران خسارت ادعایی مختار است.
2-سپرده شرکت در مناقصه: 5/000/000/000) پنج میلیارد ریال ( به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه 

شرکت گهر پارک سیرجان
3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ساعت 12 روز شنبه مورخ 1402/03/13
5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6-محل تحویل اسناد: سیرجان کیلومتر 20 جاده محور سیرجان-شیراز، واحد حقوقی دهکده گردشگری 
گهرپارک.

7-پاکات فاقد مهر و الک باز نمی شوند.
الزم به ذکر اس���ت شرکت کنندگان دارای دو قرارداد باز در ش���رکت گهرپارک سیرجان مجاز به ارسال 
اس���ناد مناقصه نمی باش���ند. ضمناً می توانید جهت هماهنگی یا اطالعات بیشتر در صورت نیاز با شماره 

09133450503 آقای مهندس کریمی روزانه از ساعت 14 تا 19 تماس حاصل فرمائید.

آگهـی)نوبت اول(
منـاقصـه عمومـی

 شمـاره 1402/95/ع
ش���رکت گهر پارک س���یرجان )س���هامی خاص( در نظر دارد»خرید 50 هزار تن ماسه بادی در دهکده 
گردشگری گهر پارک« را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. از این 
رو کلیه متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از طریق آدرس ایمیل goharpark.h@gmail.comیا 

پیام رسان ایتا 09366908264 پیگیری و دریافت نمایند.
1-شرکت در رد و قبول کلیه پیشنهادات بدون هرگونه مسئولیت و جبران خسارت ادعایی مختار است.

2-سپرده ش���رکت در مناقصه:3،000.000.000ریال)سه میلیارد ریال ( به صورت ضمانتنامه بانکی در 
وجه شرکت گهر پارک سیرجان.

3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:  ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/03/13 

5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
6-محل تحویل اس���ناد: سیرجان کیلومتر 20 جاده محور سیرجان-شیراز، واحد حقوقی و امور قراردادها 

آقای شهرآبادی 09132458264
7-پاکات فاقد مهر و الک باز نمی شوند.

ضمنأ میتوانید جهت هماهنگی یا اطالعات بیش���تر با ش���ماره  09171694901 آقای مهندس ایمانی 
روزانه از ساعت 14 تا 19 تماس حاصل فرمایید.

آگهي مناقصه عمومي )تک مرحله ای(
شماره 02-14

شرکت پتروشیمي فارابی در نظر دارد  مبارزه با آفات و جوندگان موذی را از طریق مناقصه عمومي ) دو مرحله ای ( به شرکتهاي واجد شرایط و دارنده 
مجوز هاي الزم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :

ماده 1( موضوع مناقصه مبارزه با آفات و جوندگان موذی  مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .
تبصره : موارد مندرج در اسناد  منا قصه  تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

ماده2( شـرايط پيمانكار: 1-داش���تن شخصیت حقوقي 2-دارای مجوز صالحیت از سازمان های ذیصالح ،سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع 
مناقصه و شرح مختصر کار

ماده 3( زمان و محل تحويل اسناد مناقصه : اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه  
مورخ 1402/03/03 لغایت 1402/03/10 از ساعت 8:00 الی 15:30 برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه کنند.

نشاني دفتر مرکزي : تهران ، خیابان گاندي شمالی ، خیابان صانعی ،پالک 18 
نشاني مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمیني ) ره ( ، سایت 5،شرکت پتروشیمي فارابی ، صندوق پستي   153  ، جناب آقای بحرینی

 ماده 4( مهلت و محل تحويل پاكات : متقاضیان می بایس���ت پاکت های »الف«، »ب« و »ج« را حداکثر تا س���اعت 15:30 روز چهار ش���نبه مورخ 
1402/03/17 در قبال دریافت رس���ید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتویات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده 

شده است.
تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام 
یا فاقد ش���رایط  که تش���خیص این موارد با کمیسیون معامالت شرکت مناقصه گزار است  و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 5( زمان و محل بازگشايی پاكتها : در جلسه کمیسیون معامالت و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

ماده 6( سپرده شركت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه معادل100/000/000 ریال )یکصد میلیون ریال( بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 
سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت 

پتروشیمی فارابی می باشد .
ماده 7( هزينه های جنبی : چاپ آگهی ها و هزینه های جنبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد. 

ماده 8( ماهيت مناقصه از لحاظ حقوقی : پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد 
و آیین نامه معامالت شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد یا  قبول پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه 

توضیحی مختار می باشد. 
روابط عمومي و امور بين الملل شركت پتروشيمي فارابی

آگهي مناقصه عمومي )دو مرحله ای(
شماره 02-17

شرکت پتروشیمي فارابی در نظر دارد  عملیات ترمیم و رنگ آمیزی تجهیزات مجتمع را از طریق مناقصه عمومي ) دو مرحله ای ( به شرکتهاي واجد شرایط 
و دارنده مجوز هاي الزم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :

ماده 1( موضوع مناقصه:  عملیات ترمیم و رنگ آمیزی تجهیزات مجتمع را مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .
تبصره : موارد مندرج در اسناد  منا قصه  تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

ماده2( شرايط پيمانكار: 1-داشتن شخصیت حقوقي 2-دارای سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر کار
ماده 3( زمان و محل تحويل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه  

مورخ 1402/03/03 لغایت 1402/03/10 از ساعت 8:00 الی 15:30 برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه کنند.
نشاني دفتر مرکزي : تهران ، خیابان گاندي شمالی ، خیابان صانعی ،پالک 18 

نشاني مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمیني ) ره ( ، سایت 5،شرکت پتروشیمي فارابی ، صندوق پستي   153  ، جناب آقای بحرینی
 ماده 4( مهلت و محل تحويل پاكات : متقاضیان می بایس���ت پاکت های »الف«، »ب« و »ج« را حداکثر تا س���اعت 15:30 روز چهار ش���نبه مورخ 
1402/03/17 در قبال دریافت رس���ید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتویات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده 

شده است.
تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام 
یا فاقد شرایط – که تشخیص این موارد با کمیسیون معامالت شرکت مناقصه گزار است – و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 5( زمان و محل بازگشـايی پاكتها : در جلسه کمیس���یون معامالت و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران 

محترم.
ماده 6( سـپرده شـركت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه معادل510/000/000 ریال )پانصد و ده میلیون ریال( بصورت ضمانت نامه بانکی با 
اعتبار س���ه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه 

شرکت پتروشیمی فارابی می باشد .
ماده 7( هزينه های جنبی : چاپ آگهی ها و هزینه های جنبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد. 

ماده 8( ماهيت مناقصه از لحاظ حقوقی : پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد 
و آیین نامه معامالت ش���رکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا قبول هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله 

بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد. 
روابط عمومي و امور بين الملل شركت پتروشيمي فارابی

آگهي مناقصه عمومي )دو مرحله ای(
شماره 02-16

ش���رکت پتروشیمي فارابی در نظر دارد   عایقکاری  مس���یرها و تجهیزات مجتمع را از طریق مناقصه عمومي ) دو مرحله ای ( به شرکتهاي واجد شرایط و 
دارنده مجوز هاي الزم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :

ماده 1( موضوع مناقصه عایقکاری  مسیرها و تجهیزات مجتمعمطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .
تبصره : موارد مندرج در اسناد  منا قصه  تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

ماده2( شرايط پيمانكار 1-داشتن شخصیت حقوقي 2-دارای سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر کار
ماده 3( زمان و محل تحويل اسـناد مناقصه ( : اس���ناد مناقصه با ارائه درخواس���ت کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز 

چهارشنبه  مورخ 1402/03/03 لغایت 1402/03/10 از ساعت 8:00 الی 15:30 برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه کنند.
نشاني دفتر مرکزي : تهران ، خیابان گاندي شمالی ، خیابان صانعی ،پالک 18 

نشاني مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمیني ) ره ( ، سایت 5،شرکت پتروشیمي فارابی ، صندوق پستي   153  ، جناب آقای بحرینی
 ماده 4( مهلت و محل تحويل پاكات : متقاضیان می بایس���ت پاکت های »الف«، »ب« و »ج« را حداکثر تا س���اعت 15:30 روز چهار ش���نبه مورخ 
1402/03/17 در قبال دریافت رس���ید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتویات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده 

شده است.
تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام 
یا فاقد ش���رایط که تشخیص این موارد با کمیس���یون معامالت شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 5( زمان و محل بازگشـايی پاكتها : در جلسه کمیس���یون معامالت و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران 

محترم.
ماده 6( سـپرده شركت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه معادل570/000/000 ریال )پانصد و هفتاد میلیون ریال( بصورت ضمانت نامه بانکی 
با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه 

شرکت پتروشیمی فارابی می باشد .
ماده 7( هزينه های جنبی : چاپ آگهی ها و هزینه های جنبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد. 

ماده 8( ماهيت مناقصه از لحاظ حقوقی : پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد 
و آیین نامه معامالت ش���رکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا قبول هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله 

بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد. 
روابط عمومي و امور بين الملل شركت پتروشيمي فارابی

آگهي مناقصه عمومي )دو مرحله ای(
شماره 02-15

ش���رکت پتروش���یمي فارابی در نظر دارد   عمليات ترميم كف واحد ها را از طریق مناقصه عمومي ) دو مرحله ای ( به شرکتهاي واجد شرایط و دارنده 
مجوز هاي الزم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :

ماده 1( موضوع مناقصه :عملیات ترمیم کف واحد ها مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .
تبصره : موارد مندرج در اسناد  منا قصه  تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

ماده2( شرايط پيمانكار:1-داشتن شخصیت حقوقي 2-دارای سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر کار
ماده 3( زمان و محل تحويل اسناد مناقصه   : اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه  

مورخ 1402/03/03 لغایت 1402/03/10 از ساعت 8:00 الی 15:30 برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه کنند.
نشاني دفتر مرکزي : تهران ، خیابان گاندي شمالی ، خیابان صانعی ،پالک 18 

نشاني مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمیني ) ره ( ، سایت 5،شرکت پتروشیمي فارابی ، صندوق پستي   153  ، جناب آقای بحرینی
 ماده 4( مهلت و محل تحويل پاكات : متقاضیان می بایس���ت پاکت های »الف«، »ب« و »ج« را حداکثر تا س���اعت 15:30 روز چهار ش���نبه مورخ 
1402/03/17 در قبال دریافت رس���ید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتویات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده 

شده است.
تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام 
یا فاقد ش���رایط  که تشخیص این موارد با کمیس���یون معامالت شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 5( زمان و محل بازگشـايی پاكتها : در جلسه کمیس���یون معامالت و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران 

محترم.
ماده 6( سپرده شركت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه معادل430/000/000 ریال )چهارصد و سی میلیون ریال( بصورت ضمانت نامه بانکی 
با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه 

شرکت پتروشیمی فارابی می باشد .
ماده 7( هزينه های جنبی : چاپ آگهی ها و هزینه های جنبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد. 

ماده 8( ماهيت مناقصه از لحاظ حقوقی : پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد 
و آیین نامه معامالت ش���رکت پتروش���یمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد یا قبول هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله 

بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد. 
روابط عمومي و امور بين الملل شركت پتروشيمي فارابی

آگهي مزايده
  ) نوبت اول (

شرکت  زمزم  آذربایجان در نظر دارد مجتمع ورزشي 
خود ) ش���امل س���الن چند منظوره ، استخر ، سوناي 
خش���ک و بخار و جکوزي ( را از طریق  مزایده  به مدت 
یکسال شمسی به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد، 
متقاضیان  مي توانند جهت  دریافت  نمونه قرارداد و فرم  
شرایط شرکت  در مزایده  و بازدید از محل و ارائه پاکت 
پیش���نهاد قیمت را ازتاری���خ 1402/03/03 لغایت 
1402/03/11 در وقت اداري تا س���اعت 16  به  آدرس  
: تبری���ز، کیلومتر20 جاده  ته���ران ، بعد از پلیس راه  
تبریز - میانه ،  شرکت  زمزم  آذربایجان  واحد دبیرخانه 

مراجعه  نمایند.
 آخری���ن  مهلت  ب���راي  واریز وج���ه و تحویل پاکت 
پیشنهادات تا پایان وقت  اداري  مورخه 1402/03/11 

ساعت 16 مي باشد .
 مزایده  روز چهارش���نبه رأس س���اعت  10:00 صبح 
مورخه 1402/03/17 در محل  شرکت  زمزم  آذربایجان 

برگزار خواهد شد . 
ضمناً جهت کسب اطالعات بیش���تر با شماره تلفن 
8-36300577 داخل���ی 282 و 09141023062 

دبیر اجرایی مزایده  شرکت تماس حاصل فرمائید.

آگهی تغييرات شركت سهامی عام داروسازی سبحان انكولوژی به 
شناسه ملی 10102350203 و به شماره ثبت 193090 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/12/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان )صورتهای مالی( 
مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 1401/09/30 به تصویب رسید 
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 بعنوان 
بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطالعات 
بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1488784(

********
آگهی تغييرات شركت سهامی خاص صنايع سنگ افق به شناسه ملی 

10101561736 و به شماره ثبت 112496 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/07/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت افق انرژی آوه سهامی خاص ثبت شده بشماره 
488087 و شناسه ملی 14005656142 و آقایان سید وحید فیروزآبادی با 
کد ملی به شماره 0490096931 و آقای سید امیر حسین فیروز آبادی با کد 
ملی به شماره 0058045351 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال 

تا تاریخ 1403/07/30 انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1488785(

********
آگهی تغييرات شركت سهامی خاص مهندسی انر شيمی به شناسه ملی 

10100826468 و به شماره ثبت 37226 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 5000000000 
ریال به مبلغ 1480000000000 ریال منقسم به 1480000 سهم 
1000000 ریالی با نام عادی که تماما از طریق مطالبات حال شده 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1488786(

********
آگهی تغييرات صندوق سرمايه گذاری اعتماد تمدن به شناسه ملی 

14004648693 و به شماره ثبت 35185 
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ 1401/11/09 تصمیمات و به موجب 
مجوز شماره 122/123016 مورخ 1401/12/13 سازمان بورس و اوراق بهادار 
ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، 
برات با امضاء دو نفر از سه نفر آقای احمد کوچکی با شماره ملی 3782444868 و 
خانم ندا بشیری با شماره ملی 4322919261 و آقای مصطفی دیردار با شماره ملی 
0082340341 به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای 

احمد کوچکی و مهر صندوق معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1488787(

********
آگهی تغييرات شركت سهامی خاص سرمايه گذاری زرين پرشيا به 

شناسه ملی 10102986880 و به شماره ثبت 258527 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/11/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد 
اسالمبولی، خیابان سیزدهم، پالک 18، طبقه 2، واحد جنوب شرقی 

به کد پستی: 1513753600 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1488788(

********
آگهی تغييرات شركت سهامی خاص پردازش اطالعات مالی مبنا به 

شناسه ملی 10320829676 و به شماره ثبت 431197 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
به  کیائی  آقای حسین  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1401/11/26
شماره ملی 0063171465 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/11/26 شرکت گروه مالی کیان به شناسه ملی 14005764521 
با نمایندگی علی نوریان به شماره ملی 0064260690 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/26 شرکت مشاور سرمایه گذاری 
پرتو آفتاب کیان به شناسه ملی 14007185539 با نمایندگی مونا 
حاجی علی اصغر به شماره ملی 0066421888 به سمت عضو اصلی 

هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/26انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1488789(

********
آگهی تغييرات شركت سهامی خاص پليكان ايران به شناسه ملی 

10100435675 و به شماره ثبت 5913 
مورخ  فوق العاده  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1401/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت آپادانا به شناسه ملی 10320734325 به سمت بازرس اصلی و 
آقای اسماعیل عاشوری صابرگوراب پسی به شماره ملی 0074926284 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری شهريار )1488790(

********
آگهی تغييرات شركت سهامی خاص توسعه معادن و فلزات كانی ياران 

زرين به شناسه ملی 14011815726 و به شماره ثبت 606932 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1402/01/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد محل شرکت به واحد ثبتی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری سنندج به آدرس استان کردستان، شهرستان 
سنندج، بخش مرکزی، شهر سنندج، پاسداران، کوچه نیکان، خیابان 
هدایت، پالک 17، طبقه 5 به کدپستی: 6617614935 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1488791(

********
آگهی تغييرات شركت سهامی خاص سرمايه گذاری پارسيان به شناسه ملی 

10102671483 و به شماره ثبت 225978 
مورخ  فوق العاده  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1401/11/25 مورخ   122/121703 شماره  مجوز  و   1401/10/20
سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد بانک پارسیان 
به شناسه ملی 10102203401 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/10/20 بیمه پارسیان به شناسه ملی 10102424818 
توسعه   1403/10/20 تاریخ  تا  هیئت مدیره  اصلی  عضو  سمت  به 
ساختمانی پارسیان به شناسه ملی 10102837236 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/20 فرآوری معدنی اپال کانی پارس به 
شناسه ملی 10103210000 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/10/20 پارس فوالد سبزوار به شناسه ملی 14005024571 به 

سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/20 انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1488792(

آگهي مناقصه
  ) نوبت  دوم (

ش���رکت  زمزم  آذربایجان در نظر دارد سرویس ایاب و 
ذهاب ) پرس���نل کارخانه ارومیه ( را از طریق مناقصه  
یا مذاکره احتمال���ی به بخش خصوصی واگذار نماید. 
متقاضیان  مي توانند جه���ت  دریافت  نمونه قرارداد و 
فرم  ش���رایط شرکت  در مناقصه و ارائه پاکت پیشنهاد 
قیمت را از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری 
1402/03/11    ب���ه  آدرس  : ارومیه ، کیلومتر 6جاده 
 اشنویه ،  ش���رکت  زمزم  آذربایجان  ) کارخانه ارومیه ( 
واحد دبیرخانه شرکت مس���تقر در کارخانه ارومیه 

مراجعه  نمایند. 
آخری���ن  مهلت  ب���راي  واریز وج���ه و تحویل پاکت 
پیشنهادات تا پایان وقت  اداري  مورخه 1402/03/11 

ساعت 16 مي باشد .
 مناقصه رأس ساعت  10:00 روز چهارشنبه   به تاریخ 
1402/03/17 در محل  ش���رکت  زمزم  آذربایجان ، 

کارخانه تبریز برگزار خواهد شد . 
ضمناً جهت کسب اطالعات بیش���تر با شماره تلفن  
044-32514905 و  36300341 – 041 ی���ا 
8-36300575 داخل���ی 282 و 09141023062 

دبیر اجرایی مناقصه  شرکت تماس حاصل فرمایند.

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي   )نوبت اول(

نوع س�پرده فرآیند ارجاع کار: بص��ورت  ضمانت نامه بانکي  و یا واریز وجه بحس��اب جاری 
شماره 0101801171004 بنام ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه 
مالصدرا و یا بلوکه از حس��اب مطالبات  تایید ش��ده نزد ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 

ارائه نمایند.
به پیش��نهادهاي فاقد سپرده ، س��پرده هاي مخدوش ، س��پرده هاي کمتر از میزان مقرر ، چک 

شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
مبلغ فروش اسناد: جهت ش��رکت در مناقصه ، مبلغ 1.500.000ریال بصورت الکترونیکي  
صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتي س��ایت س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��اني  
www.setadiran.ir  - اقدام به خرید اس��ناد نمایند ضمن��ا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران ،  بازگشایی پاکت ها و اعالم و قبول برنده 
از طریق همین درگاه انجام خواهد ش��د و مناقصه گران درصورت ع��دم 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 مورخ1402/03/04 می باشد.

به پیش��نهادهاي فاقد امضاء ، مش��روط ، مخدوش وپیش��نهاداتي که بعد از انقضای مدت مقرر 
درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه : 
- داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري دررشته نیرو ازمعاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي 

ریاست جمهوري )سازمان مدیریت و     برنامه ریزي( الزامی میباشد. 
- داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. 

- هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد .
سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشاني هاي کسب اطالعات بیشتر :
    www.tavanir.org.ir:سایت شبکه اطالع رساني معامالت شرکت توانیر  

 http://iets.mporg.ir  :سایت پایگاه ملی مناقصات
  http://www.tbtb.ir : سایت شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ

روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق تهران بزرگ ) سهامي خاص (

شركت توزيع نيروی برق تهران بزرگ در نظر دارد  اجراي عمليات  نگهداری وتعميرات پيشگيرانه درمحدوده  منطقه برق تهرانپارس  خود را به پيمانکار 
واجد شرايط از طريق سامانه تداركات الکترونيکی واگذار نمايد . 

شرح مختصري از كار:
2002095184000008شماره مناقصه  سامانه ستاد

021810116شماره مرجع مناقصه
برق تهرانپارسمنطقه

اجراي عمليات  نگهداری وتعميرات پيشگيرانهموضوع مناقصه
24.109.684.580برآورد انجام كار)ريال(

1.706.000.000مبلغ ضمانتنامه فرآيند ارجاع كار ) ريال (
از روزپنج شنبه تاريخ 1402/03/04  لغايت  روز سه شنبه تاريخ 1402/03/09مهلت فروش اسناد

تا ساعت 10 روز دوشنبه تاريخ 1402/03/22 تاريخ  تحويل اسناد  به دستگاه مناقصه گزار
ساعت 11 روز دوشنبه تاريخ 1402/03/22تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه

تهران- تهرانپارس ، خ فرجام شرقی ، نبش خ گلشنی ، منطقه برق تهرانپارس شركت توزيع نيروی برق تهران محل تحويل و بازگشايي اسناد
بزرگ – اداره دبيرخانه و محل بازگشايی سالن جلسات منطقه

آگهی مناقصه عمومی
شركت كارت ايران)سهامی خاص( مشهور به هلدینگ فن اوری و نوآوری صاد در نظر دارد  سرور ، San Switch و Tape ، از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.
بدین وسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می  آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ، از تاریخ انتشار آگهی حداکثر  تا 

پایان وقت اداری )ساعت 16:00( روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 ، جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایند.
نش���انی : تهران ، محله الهیه، خیابان نلس���ون ماندالی شمالی، خیابان مریم ش���رقی، پالک 45 ، طبقه چهارم ، واحد پشتیبانی )امور 

قراردادها(
توجه : همراه داشتن معرفی نامه با قید عنوان مناقصه و ارائه فیش واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 0101573546000 نزد 

بانک صادرات ایران شعبه مرکزی سپهر به نام شرکت کارت ایران ضروری می باشد. 
درصورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 91081450-021 داخلی 212 تماس حاصل فرمایند.


