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اهدای خون مستمر در کشور به  ۶۰درصد رسید

همراه داشتن موبایل حتی خاموش در
جلسه آزمون موجب محرومیت است

قدم سازمان انتقال خون برای پالسمادرمانی کروناییها
بشیر حاجیبیگی با اشاره به آغاز هفته انتقال خون در کشور،
گفت ۴۶ :سال از زمان تأسیس سازمان انتقال خون در سال
 ۱۳۵۳میگذرد که با گذشت از مرز  ۴۰سالگی ،این سازمان به
مرز رشد ،پیشرفت و بالندگی رسیده است .ب ه طوری که در
حال حاضر سازمان انتقال خون ایران در عرصه سالمت کشور به
خوبی دیده میشود.
به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه سالروز تاسیس سازمان
انتقال خون ایران در  ۹مرداد  ،۱۳۵۳در تقویم ملی ایران روز
ملی اهدای خون نامگذاری شده است ،گفت :از روز  ۹مرداد تا
 ۱۵مرداد هفته انتقال خون نامگذاری شده است.
سخنگوی سازمان انتقال خون تاکید کرد :در حال حاضر
سازمان انتقال خون ایران وظیفه تامین خون و فراوردههای
بیش از  ۹۰۰بیمارستان و مرکز درمانی را در سطح کشور بر
عهده دارد .در سال  ۱۳۹۸نزدیک به سه میلیون و  ۵۲۵هزار
واحد خون و فرآوردههای آن شامل گلبول قرمز فشرده شده،
پالکت و پالسما در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع
شد و تمامی خونها و فرآوردههای تزریق شده به بیماران
بستری در بیمارستانهای کشور را مردم به صورت داوطلبانه
اهدا کردند.
اهدای  ۵۲میلیون واحد خون از ابتدای تاسیس سازمان انتقال
خون تاکنون
وی ادامه داد :در حال حاضر طبق آمار تجمعی ،میزان
اهدای خون در کشور ،از بدو تأسیس سازمان در سال ۱۳۵۳
تاکنون به  ۵۲میلیون واحد خون رسیده است .در حال حاضر
در کشور اهدای خون هیجانی در مراکز انتقال خون جای خود
را به اهدای خون آگاهانه و مسئوالنه داده است .همچنین از
سال  ۲۰۰۷در کشور اهدای خون پولی و جایگزین جای خودش
را به اهدای خون  ۱۰۰درصد داوطلبانه و بدون جایگزین داده
است .در عین حال سالهاست که در مراکز اتقال خون سراسر
کشور با استفاده از سیستم خودحذفی محرمانه ،گام بلندی در
جهت افزایش ضریب امنیت و سالمت خونهای مردم ایران از
طریق شناسایی و حذف اهداکنندگان پرخطر بهویژه در فاز پنجره
بیماریهابرداشتهایم.
اهدای ساالنه بیش از دو میلیون واحد خون در کشور
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰
میلیون از خونهای اهدایی جهان در منطقه مدیترانه شرقی اهدا
میشود ،گفت :سهم ایران از این میزان اهدای خون ساالنه ۲
میلیون و  ۱۰۰هزار واحد خون است .بر این اساس  ۲۰درصد
خونهایی اهدایی در منطقه مدیترانه شرقی مربوط به کشور
ایران است.
ذخیرهسازی بیش از  ۴۰۰۰خون بند ناف در سازمان انتقال خون
وی با بیان اینکه در سال  ۱۳۸۹بانک خون بند ناف سازمان

نوبت اول

با گذشت  ۴۶سال از تاسیس سازمان انتقال خون کشور و ایرانیان از بدو تاسیس این سازمان تاکنون  ۵۲میلیون واحد خون اهدا
کردهاند .در حال حاضر سازمان انتقال خون ایران از نظر شاخص اهدای خون سرآمد کشورهای منطقه مدیترانه شرقی است و با
اهدای خون  ۱۰۰درصد داوطلبانه و بدون چشمداشت ،رتبه نخست اهدای خون را در این منطقه به خود اختصاص داده است.

برای تهیه
پالسمایهایپر
ایمیوناحتیاج
به افراد خاص
داریم که
جانشینندارند
و نادر هستند
و در خون و
پالسمای این
افراد پادتن
یا آنتی بادی
خاصی وجود
دارد
انتقال خون ایران راهاندازی شد ،گفت :از زمان تأسیس بانک
خون بند ناف تا کنون بیش از  ۴۰۰۰خون بندناف با کیفیت باال و
بهصورت کامال ًمکانیزه ،پردازش و ذخیرهسازی شده است .اولین
پیوند بندناف نیز در بیمارستان شریعتی تهران در سال ۱۳۹۱
انجام شد و تا کنون  ۱۷مورد پیوند با استفاده از سلولهای خون
بند ناف ذخیره شده با موفقیت انجام شده است.
اهدای خون مستمر در کشو به  ۶۰درصد رسید
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه در حال حاضر
شاهد افزایش چشمگیر سهم اهدای خون مستمر در کشور
هستیم ،گفت :بهطوری که در بعضی از استانها مانند سمنان،
اهدای خون مستمر به نزدیک  ۸۰درصد رسیده است و در حال
حاضر شاخص اهدای خون مستمر در کشور نزدیک به  ۶۰درصد

است .حضور اهداکنندگان مستمر خون در مراکز انتقال خون
و افزایش شاخص اهدای مستمر یکی از شاخصهای مهم در
ارتقای مراکز انتقال خون دنیا حسوب میشود و کشور ما در
منطقه مدیترانه شرقی رتبه اول را در زمینه اهدای خون مستمر
به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد :همچنین استفاده از دستگاههای آفرزیس برای
تهیه پالکت به روش پالکتفرزیس تولیدی در کشور ما نهادینه
شده ،بهطوری که در حال حاضر جهت تهیه پالکت به روش
فرزیس ۳۱ ،استان کشور دارای دستگاههای آفرزیس هستند.
باید توجه کرد که با توجه به گسترش مراکز خون و آنکولوژی در
کشور و مصرف باالی پالکت در بیمارستانها این اقدام کارساز
بوده است.

قدم سازمان انتقال خون برای دریافت پالسما از بیماران کرونایی
حاجیبیگی گفت :فرایند تهیه پالسما به روش پالسما فرزیس
تولیدی نیز در  ۱۵استان کشور از سال  ۱۳۹۵راهاندازی شده
است و در حال حاضر در  ۲۴استان کشور تهیه پالسمای
هایپرایمیون از بیماران بهبود یافته از کووید  ۱۹جهت مصرف در
بیمارستانهای کشور در حال انجام شدن است .باید توجه کرد
که تهیه پالسما به روش پالسما فرزیس تولیدی با تهیه پالسمای
هایپرایمیون تفاوت دارد .برای تهیه پالسمای هایپر ایمیون احتیاج
به افراد خاص داریم که جانشین ندارند و نادر هستند و در خون
و پالسمای این افراد پادتن یا آنتی بادی خاصی وجود دارد که در
یک زمان معین میتواند جان بیماران بستری در بیمارستانها
را نجات دهد .بر همین اساس پالسمای هایپرایمیون بیماران
بهبود یافته از بیماری کووید  ۱۹مصرف مستقیم بیمارستانی
دارد .در حال حاضر  ۹مرکز انتقال خون استانی کشور مجهز
به دستگاههای پرتودهی خون هستند که گام بلندی جهت تهیه
خون و فرآوردههای آن برای بیماران خاص و سرطانی و پیوندی
محسوب میشود .همچنین از سال  ۱۳۸۷استفاده از کیسههای
فیلتردار جهت تهیه فرآوردههای کم لکوسیت در سازمان انتقال
خون و جهت استفاده بیماران خاص مخصوصا ًبیماران تاالسمی
در کشور آغاز شده است.
وابستگی  ۷۰کشور دنیا به اهدای خون جایگزین و پولی
حاجی بیگی ادامه داد :تخمین زده میشود  ۱۷۷میلیون اهدای
خون در سال در جهان انجام میشود که سهم کشور ما در سال
نزدیک به  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار واحد خون است که در میان ۲۳
کشور عضو منطقه مدیترانه شرقی رتبه اول را داریم .در حال
حاضر  ۸۳درصد از خونهای اهدایی در دنیا از طریق اهدای
داوطلبانه و بدون چشمداشت اهدا میشود و  ۱۶درصد از طریق
اهدای خون جایگزین و بقیه به صورت پولی و با پرداخت پول
انجام میشوند .هنوز در دنیا  ۷۰کشور به اهدای خون جایگزین
و پولی وابستهاند.
شاخص اهدای خون ایرانیان سرآمد منطقه مدیترانه شرقی
وی همچنین گفت :در حال حاضر اهدای خون و دسترسی
جهانی به تزریق خون سالم به عنوان بخشی از دستیابی به
پوشش همگانی بهداشت محسوب میشود .میزان اهدای خون
به ازای هر  ۱۰۰۰نفر جمعیت در کشورهای با درآمد باال  ۳۲نفر
است و در کشورهای با درآمد متوسط به باال این میزان  ۱۵نفر
در  ۱۰۰۰نفر جمعیت است .در کشورهای با درآمد پایین نیز ۸
نفر به ازای هر  ۱۰۰۰نفر جمعیت خون اهدا میکنند .متوسط نرخ
اهدای خون در کشورهای مدیترانه شرقی  ۱۵نفر به ازای هر ۱۰۰۰
نفر جمعیت بوده ،در حالی که شاخص اهدا به ازای  ۱۰۰۰نفر
جمعیت در ایران  ۲۵نفر است که بر این اساس ما در منطقه
مدیترانه شرقی سرآمد هستیم.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید
کرد :همراه داشتن هر نوع موبایل و وسیله
الکترونیکی در آزمون دکتری تخصصی گروه
علوم پزشکی تخلف محسوب شده و موجب
محرومیت از آزمون میشود.
به گزارش مهر ،سعید هاشمینظری گفت:
مرحله اول دکتری تخصصی و پژوهشی
( )Ph.Dگروه علوم پایه پزشکی ،بهداشت و
تخصصی در روزهای  ۱۱ ،۱۰و  ۱۲مرداد برگزار
میشود .این آزمون همانند ادوار گذشته به
صورت کتبی برگزار خواهد شد .نسخه جدید
دستورالعمل پروتکلهای بهداشتی برای
جلوگیری از انتشار کروناویروس از سوی
معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ابالغ شده
است و ما در آزمونها آن را اجرا میکنیم .به
طور نمونه بازرسی بدنی از داوطلبان نخواهیم
داشت و اگر هم نیازی باشد با رعایت حداکثر
پروتکلهای بهداشتی اجرا میشود.
وی تاکید کرد :با توجه به اینکه ممکن است
بازرسی بدنی صورت نگیرد همراه داشتن هر نوع
موبایل حتی به صورت خاموش و تمامی ادوات
هوشمند مانند ساعت و سایر وسایل هوشمند
تخلف در آزمون محسوب شده و موجب
محرومیت از آزمون میشود .ضمن اینکه حتی
بعد از آزمون هم اگر تخلف داوطلب محرز
شود موجب محرومیت از آزمون میشود.
نوبتبندی برگزاری آزمون دکتری تخصصی
و پژوهشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی هر رشته بر اساس نوبت صبح یا عصر
هر یک از روزهای جمعه ،شنبه و یکشنبه به
ترتیب همان نوبتبندی اعالم شده است.
وی افزود :برای داوطلبان مبتال به کرونا مکان
جداگانه در نظر گرفته شده است و از تعداد ۱۸
هزار و  ۲۴۱نفر داوطلب این آزمون تعداد افراد
مبتال به ویروس کرونا  ۱۷۶نفر بودهاند که فرم
خوداظهاری خود را تکمیل کردهاند.

عنوان پروژه ها  « :تخریب و بازسازی پیاده رو ضلع غربی بلوار جمهوری زاهدان حد فاصل بلوار یاس تا جمهوری  ( -2فاز » ) 1
و « تخریب و بازسازی محوطه و دیوار محوطه سایت ساختمان شهرداری مرکز » کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي

شــهرداری زاهــدان ( کارفرمــا ) در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه هــای « تخریــب و بازســازی پیــاده رو ضلــع غربی بلــوار جمهوری
زاهــدان حــد فاصــل بلــوار یــاس تــا جمهــوری  ( -2فــاز  » ) 1و « تخریــب و بازســازی محوطــه و دیــوار محوطــه ســایت ســاختمان شــهرداری مرکــز » واقــع در
شــهر زاهــدان را بــه شــرکت هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در رشــته ابنیــه حداقــل در پایــه  5واگــذار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری
مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ) بــه آدرس
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی
امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :تاریخ  1399/05/11می باشد .
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت  :از روزشــنبه مــورخ  1399/05/11تــا روز پنجشــنبه مــورخ  1399/05/16بــه متقاضیــان ارائــه می گــردد .
ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500.00ریــال بــه حســاب شــماره  2500149941بانــک تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی
–بلــوک اول-طبقــه ســوم-تلفن  -054-33213180ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت مــی گیــرد.
ردیف

موضوع (پروژه)

برآورد اولیه تقریبی
(ریال)

1

« تخریب و بازسازی
پیاده رو ضلع غربی
بلوار جمهوری زاهدان
حد فاصل بلوار یاس تا
جمهوری  ( -2فاز » ) 1
مدت اجرای پروژه چهار
ماه شمسی میباشد.

 ( 5/030/952/763پنج
میلیارد و سی میلیون و
نهصد و پنجاه و دو هزار
و هفتصد و شصت و سه
ریال بر اساس دفترچه
فهرست بهاء پایه رشته
ابنیه سال 1399

« تخریب و بازسازی
محوطه و دیوار محوطه
سایت ساختمان
شهرداری مرکز » مدت
اجرای پروژه دو ماه
شمسی میباشد.

( 11/819/398/390
یازده میلیارد و هشتصد
و نوزده میلیون و سیصد
و نود و هشت هزار و
سیصد و نود ریال بر
اساس دفترچه فهرست
بهاء پایه رشته ابنیه و
تاسیسات مکانیکی و
برقی و شبکه توزیع آب
سال 1399

مبلغ تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع
کار(ریال)
252/000/000
( دویست و پنجاه و
دو میلیون ریال )
در صورت واریز وجه
نقد به شماره حساب
 2500150362نزد
بانک تجارت شعبه
زاهدان
 ( 591/000/000پانصد
و نود و یک میلیون
ریال )
در صورت واریز وجه
نقد به شماره حساب
 2500150362نزد
بانک تجارت شعبه
زاهدان

محل
تامین
اعتبار

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

زمان تحویل
پیشنهادها

حداکثر ساعت
 8صبح روز
دوشنبه مورخ
1399/05/27

حداکثر ساعت
 9صبح روز
دوشنبه مورخ
1399/05/27

محل و زمان
بازگشایی پاکات
ساعت 09:00روز
دوشنبه مورخ
99/05/27در محل
سالن کنفرانس
شهرداری مرکز
واقع در خیابان
آزادی – شهرداری
زاهدان
ساعت 10:30روز
دوشنبه مورخ
99/05/27در محل
سالن کنفرانس
شهرداری مرکز
واقع در خیابان
آزادی –شهرداری
زاهدان

فهرســت بهــاء پایــه رشــته ابنیــه ســال  1399و دفترچــه فهرســت بهــاء پایــه رشــته ابنیــه و تاسیســات مکانیکــی و برقــی و شــبکه توزیــع آب ســال  1399جــزء
اســناد و مــدارک پیمــان محســوب میگــردد.
• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابق بنــد (الــف) آییننامــه تضمین
معامــالت دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــک) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانت
نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق باید حداقل ســه مــاه بوده
و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدید باشــد.
محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مناقصــه
گــران بایســتی پیشــنهاد خــود را مطابــق شــرایط مناقصــه در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی
 - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل نماینــد .
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737
نوبت اول  99/05/11 :نوبت دوم 99/05/13 :
5119

شهرداری زاهدان

نوبت دوم

نوبت اول
شماره آگهی 99-2 :

شماره مجوز1399.2269:

ثبت نام تبدیل رایگان  CNGخودروهای عمومی باری و مسافری
در سامانه GCR.niopdc.ir
فراخوان آگهي ارزیابي كيفي در مناقصه عمومي یك مرحله اي

شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي ايــران منطقــه آذربايجــان شــرقي در نظــردارد فراخــوان ارزيابــي كيفــي جهــت برگــزاري مناقصــه عمومــي يــك مرحلــه بــا موضــوع تهيــه  ،طبــخ و توزيــع غــذا در رســتوران انبــار
نفــت شــهداي پخــش تبريــز بــه شــماره  2099092197000003را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمــوده  ،بــه پيمانــكار ( شــركت ) واجــد شــرايط واگــذار نمايــد ،
لــذا كليــه مراحــل برگــزاري فراخــوان ارزيابــي كيفــي از دريافــت و تحويــل اســناد اســتعالم ارزيابــي كيفــي تــا ارســال دعوتنامــه جهــت انجــام ســاير مراحــل مناقصــه  ،از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد  ،الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاء الكترونيكــي را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند
تاريــخ انتشــار فراخــوان در ســامانه از ســاعت  9دو روز كاري بعــد از انشــار نوبــت دوم ايــن آگهــي در روزنامــه خواهــد بــود و نيــز اطالعــات و اســناد مناقصــه مذكــور پــس از برگــزاري فرآينــد ارزيابــي كيفــي و ارســال دعوتنامــه از طريــق ســامانه ســتاد
بــه مناقصــه گــران اعــالم خواهــد شــد .
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي  :حداكثر تا ساعت  14/30سه روز پس از انتشار اين آگهي در سامانه ستاد .
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي  :حداكثر تا ساعت  14/30دو هفته پس از مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي .
متقاضيــان مــي بايســت نســبت بــه بارگــذاري مــوارد ذيــل در ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت اقــدام نماينــد  ،بديهــي اســت عــدم ارائــه مــوارد درخواســتي مانــع از انجــام ارزيابــي كيفــي و نيــز توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي و زيســت محيطــي متقاضيــان
خواهــد شــد  ،مضافــا اينكــه مداركــي كــه تصويــر برابــر اصــل شــده آن مــورد مطالبــه مناقصــه گــزار مــي باشــد مــي بايســت توســط مناقصــه گــر در دفتــر اســناد رســمي برابــر اصــل گــردد :
 –1تكميل فرمهاي مربوط به استعالم ارزيابي كيفي به همراه مستندات فرمها .
 -2تصوير برابر اصل شده اساسنامه شركت .
 - 3تصوير برابر اصل شده شناسه ملي شركت .
 -4تصوير برابر اصل شده آگهي آخرين تغييرات و آگهي تأسيس شركت ( چاپ شده در روزنامه رسمي ) .
 -5تصوير برابر اصل شده گواهي صالحيت فعاليت داراي اعتبار( به لحاظ زماني ) از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان كه درآن مناقصه گر مجاز به فعاليت در بخش آشپزخانه و رستوران باشد .
 -6تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي  ،كارت ملي  ،شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيئت مديره شركت .
 -7تصوير برابر اصل شده شماره اقتصادي شركت صادر شده از سازمان امور مالياتي كشور .
 -8تصوير برابر اصل شده گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران مرتبط با موضوع مناقصه و داراي اعتبار ( به لحاظ زماني ) و صادر شده از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي استان .
 -9گواهي امضاء صادر شده از دفتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات ( چاپ شده در روزنامه رسمي ) مجاز به امضاء اسناد تعهد آورد مي باشند .
مبلغ برآورد مناقصه  21003621774 :ريال
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  1050181089 :ريال و بر اساس آيين نامه تضمين معامالت دولتي
تذكرات مهم :
 - 1متقاضيانــي حــق شــركت در مناقصــه و دريافــت اســناد مناقصــه را خواهنــد داشــت كــه حداقــل امتيــاز الزم در ارزيابــي كيفــي و نيــز توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي و زيســت محيطــي را در ارزيابــي كــه توســط كميتــه فنــي و بازرگانــي مناقصــه گــزار انجــام
خواهــد شــد كســب نماينــد  ،مضافــا اينكــه حداقــل امتيــاز الزم جهــت احــراز توانايــي هــاي ذكــر شــده در مناقصــه  60از  100مــي باشــد و نيــز بــراي حائزيــن شــرايط  ،دعوتنامــه اي جهــت دريافــت اســناد مناقصــه از طريــق ســامانه ســتاد ارســال خواهــد شــد .
 -2از مناقصــه گرانــي كــه در فهرســت شــركتهاي ممنــوع المعاملــه در ســطح شــركتهاي تابعــه وزارت نفــت مــي باشــند تقاضــا مــي گــردد از شــركت در ايــن ارزيابــي خــودداري نماينــد زيــرا در هــر مرحلــه از مناقصــه چنانچــه ايــن موضــوع احــراز گــردد
مناقصــه گــر از دور مناقصــه حــذف و ضمانتنامــه شــركت در فرآينــد ارجــاع كار ارائــه شــده توســط مناقصــه گــر مذكــور نيــز بنفــع مناقصــه گــزار ضبــط خواهــد شــد .
 – 3قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد .
اطالعات تماس مناقصه گزار  :آدرس  :تبريز خيابان  22بهمن نرسيده به ميدان جهاد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي شماره تلفن 04134449021 :
دفتر ثبت نام 88969737 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 02141934 :
ايــن آگهــي  ،اســناد اســتعالم ارزيابــي كيفــي و اســناد مناقصــه در ســايتهاي  https://iets.mporg.irو  https://monaghese.niopdc.irنيــز درج خواهــد شــد  ،لــذا مجــددا تاكيــد مــي گــردد كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از طريــق ســامانه
تــداركات الكترونيكــي دولــت ( ســامانه ســتاد ) انجــام خواهــد شــد .
تاريخ چاپ نوبت اول  1399/05 /11 :تاريخ چاپ نوبت دوم 1399/05/13 :
مركز پاسخگويي و ارتباط با مشتريان( 24ساعته)09627 :
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روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
منطقه آذربایجان شرقي

