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برای بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس استان تهران نیاز به  ۹میلیارد تومان است

واکسن آنفلوآنزا  ۴۰هزار تومان
است نه  ۴۰۰هزار تومان!

کمین کرونا در کالسهای مدرسه

حضور دانشآموزان در مدرسه تنها محدود به حضور در
کالسهای آموزشی  35دقیقهای نمیشود و از همین رو سوال این
است که آنها در زنگ تفریح و حین ورود و خروج چطور مدیریت
میشوند و به ویژه دانشآموزان مقاطع اول و دوم ابتدایی که بیشتر
از سایرین در مدرسه حاضر میشوند ،حین استفاده از آبخوریها و
سرویسهای بهداشتی چطور میتوانند بهداشت را رعایت کنند تا
خطری آنها را تهدید نکند؟
به گزارش ایلنا ،معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش
اعالم کرده که مقرر شده بود ،سازمان نوسازی مدارس کشور
در تابستان به همه این موارد رسیدگی کند و حدود  ۵۰میلیارد
هم برای آن هزینه شده است .همچنین مدیرکل دفتر سالمت و
تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفته است؛ وزیر آموزش و پرورش
به سازمان نوسازی مدارس تکلیف کرده است تا زمان بازگشایی،
مشکالت مدارس را در حوزه سرویس بهداشتی و آبخوری ،تعداد
اندک روشوییها ،سیستم نامناسب دفع فاضالب و مشکل آب
آشامیدنی برطرف کند.
سازمان نوسازی مدارس کشور حدود  ۶۰میلیارد تومان برای
این کار بودجه صرف کرده ،اما فعال این اقدام به طور سراسری
در مدارس کل کشور که نیازمند بازسازی در قسمت آبخوریها و
سرویس بهداشتی هستند ،انجام نشده است .انتظار میرفت با
توجه به تاکیدهای بی شماری که وزارت آموزش و پرورش و وزارت
بهداشت به حفظ سالمت دانشآموزان داشته ،سیستم به روزتر و
کارآمدتری برای آبخوریها و سرویسهای بهداشتی مدارس اعمال
شود؛ به عنوان مثال آبخوریها انفرادی شده و یا سرویسهای
بهداشتی به سیستم ضدعفونی کننده خودکار بعد از استفاده هر
دانشآموز مجهز شوند و اینگونه نباشد که اعتبارات فقط صرف
تعمیرات و بازسازی شود.
تجهیز سرویسهای بهداشتی و آبخوریهایی که شرایط
اضطراری داشتند
مهراله رخشانیمهر ،رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با
اشاره به ایجاد سرویسهای بهداشتی در مدارس فاقد سرویس
اظهار کرد :حدود  ۶۰میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و تجهیز
سرویس بهداشتی در استانهای مختلف کشور تخصیص یافته
است .این اعتبار برای استانهایی در نظر گرفته شده است
که بیشترین مشکل را از حیث دارا بودن سرویس بهداشتی
داشتهاند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد :در هر استان
نیز متناسب با اعتباراتی که داشتیم و متناسب با نیازهای استانی
تخصیص اعتبار صورت گرفت .برای این کار اولویتهایی را مشخص
کردیم به عنوان مثال اولویت اصلی با مدارس دخترانه بود؛ عالوه بر
اینکه امسال متناسب با اعتبارات دریافتی سرویسهای بهداشتی و
آبخوریهایی که شرایط اضطراری داشتند را تجهیز میشوند ،این

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور درباره رسیدگی به آبخوریها و سرویسهای بهداشتی مدارس برای جلوگیری از شیوع کرونا
ویروس گفت :ما مدارسی داشتیم که اصال آبخوری نداشتند یا سیستمهای لولهکشی آنها دچار فرسودگی شده بود که به بخشی
از آنها رسیدگی شد و مابقی نیز در حال رسیدگی هستند.

عملیاتعمرانی
در آموزش
و پرورش در
تمامیفصول
سال در حال
انجام است و
در این قسمت
هیچ توقفی رخ
نخواهد داد
برنامه را به صورت مستمر در دستور کار داریم و در سالهای آتی
و در کنار تأمین اعتبار الزم برای سایر مدارس استانهای کشور این
استانداردسازی لحاظ خواهد شد.
رخشانیمهر با اشاره به اینکه برای  ۱۱استان تامین اعتبار انجام شده
است ،بیان کرد :در اغلب این استانها مناطق روستایی با جمعیت
پایین و مناطق عشایری با سرویسهای بهداشتی نامناسب وجود
دارد که برای تعمیر ،تجهیز و استانداردسازی آنها برنامهریزی شد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به شیوع کرونا رعایت بهداشت و
سالمت دانشآموزان برای ما بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته
است ،گفت :برای این منظور تامین سیستمهای سرمایشی در
مناطق گرمسیر با ابالغ اعتباری بالغ بر  ۸۵میلیارد تومان نیز انجام
شده است.
رخشانیمهر همچنین از ابالغ اعتبار  ۱۰۰میلیارد تومانی برای
سیستمهای گرمایشی در مناطق سردسیر خبر داد و گفت :اولویت
اصلی ما امسال حفظ سالمت دانش آموزان در کالسهای درس
است ،هرچند که حضور آنها امسال تفاوتهایی با سالهای گذشته
دارد.

آگهی مزایده

ضدعفونی مداوم سرویسهای بهداشتی و آبخوریها توسط
کادر مدرسه
علی شهری ،مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
تهران در خصوص تجهیز و تعمیر سرویسهای بهداشتی و
آبخوریهای مدارس در شهر تهران برای کاهش شیوع کرونا گفت:
اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان تهران برنامهریزی
مدونی برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جاری داشت که با
کمک تمام همکارانم که به صورت تمام وقت مشغول انجام عملیات
عمرانی در پروژههای آموزشی بودند ،به نتایج بسیار خوبی دست
یافتیم .در شرایطی که شیوع بیماری کرونا تمام جهان را متأثر
کرده است ،فعالیت عمرانی ،ساخت و ساز و بهسازی فضاهای
آموزشی با سرعت و دقت کافی انجام گرفت تا بتوانیم مدارس را
جهت حضور دانشآموزان مهیا کنیم .سرویس بهداشتی و آبخوری
مدارس هم در مجموعه یک فضای آموزشی قرار دارند و از این
قاعده مستثنی نیستند .در مدارس نوساز ،سرویسها با استفاده از
دستورالعملهای جدید احداث شده است و در مدارسی که قدیمی
بود و نیاز به بازسازی و بهسازی داشتند ،این سرویسها تعمیرات
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واحد اجرائیات سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج(استان کهگیلویه وبویراحمد) در نظر دارد به استناد آئین نامه اجرای ماده  50قانون تامین اجتماعی
 ،ملک بازداشت شده زیر را بابت بدهی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه وبویراحمد از طریق مزایده حضوری بفروش بگذارد .
* نام و نشانی مزایده گزار:سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج به آدرس  :یاسوج خیابان سردار جنگل جنوبی  -نبش خیابان معلم
تلفن 33221107-33231471
* مشخصات ملک مورد نیازو قیمت پایه :
ردیف

مالک

متراژ

آدرس

شماره پالک

قیمت پایه به ریال

1

سازمان جهاد
کشاورزی

 507.5متر مربع

نبش جنوبی باهنر 2
ساختمان اجری طبقه 2

پالک 1.180
از بخش  26فارس

40.600.000.000

دریافت اسناد مزایده  :شرکت کنند گان می توانند عالو بر مراجعه به سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج با مراجعه به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir
از تاریخ  99/7/28الی  99/7/30ا زطریق سامانه نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند
نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده شرکت کننده گان محترم می بایست معادل  3.890.000.000ریال بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمین
شده بانکی ارائه نمایند .یک نسخه ازآن را داخل پاکت «الف» قرار دهند و ارسال هر گونه چک از قبیل عادی ،مسافرتی  ،بین بانکی،درگردش ،چک پول،
چکاوک و ...قابل قبول نمی باشد .
شماره حساب  1111522030نزد بانک رفاه شعبه تامین اجتماعی کد  1215بنام سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج می باشد.
محل و زمان تحویل اسناد :شرکت کنندگان از تاریخ  99/8/1الی  99/8/3پیشنهادهای خود را در پاکت های سربسته الک و مهر شده به واحد اجرائیات تامین
اجتماعی شعبه یاسوج تحویل نمایند .و همچنین تصویر مدارک گفته شده در سامانه ستاد در همین فاصله زمانی بارگزاری گردد.
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده:ساعت  ۸صبح چهارشنبه مورخ  99/8/7در محل سالن کنفرانس سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج(حضور متقاضیان در
جلسه بازگشائی پاکتها آزاد می باشد).
تحویل و درج اسناد مزایده :شرکت کنندگان می بایست با توجه به مندرجات اسناد مدارک الزم را تهیه و مستندات مورد درخواست را مطابق ضوابط
و مقررات حاکم بر سامانه یاد شده از  99/8/1الی  99/8/3در سامانه درج شود.
زمان برگزاری مزایده و تعیین برنده  :زمان برگزاری مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از سوی شرکت کنند گان در سامانه ستاد ایران ساعت 8صبح روز
چهار شنبه مورخ  99/8/7مطابق زمانبندی مندرج در سامانه خواهد بود الزم به ذکر است که به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد.
به پیشنهادهای فاقد امضاء،مخدوش ،فاقد سپرده،سپرده های مخدوش،سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء
مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.سازمان تامین اجتماعی یاسوج در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختار میباشد.
برنده مزایده شخصی است که باالترین قیمت ها را در بین قیمت های پیشنهادی که باالتر از قیمت پایه کارشناسی می باشد ارائه دهد.
بدهکار(سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد)خود میتواتد در مزایده شرکت نماید.
برنده مزایده می بایست در روز مزایده کل مبلغ مورد مزایده را نقدا یاطی چک بانکی (رمزدار،تضمینی و بین بانکی)در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت
،درغیر اینصورت به نفرات بعدی واجد شرایط فروخته می شود.
مباشرین محترم فروش ،کارمندان سازمان تامین اجتماعی ،ارزیابان محترم دادگستری ،نمایندگان محترم دادسرا یا نیروی انتظامی حق شرکت در حراج را
ندارند.
هزینه آگهی،حق حراج و سایر هزینه های قانونی بعهده سازمان جهاد کشاورزی استان ک.ب می باشد و به همراه اصل طلب سازمان تامین اجتماعی از
مبلغ فروش کسر می شود.
عوارض شهرداری یاسوج و کلیه عوارض های ساختمان به عهده برنده مزایده می باشد.
اصل ضمانت نامه اعتباری در پاکت «الف» و پیشنهاد قیمت پاکت «ب» قرار می گیرد.
کلیه بدهی های ملک (شهرداری-آب-برق-گاز-دارایی-مخابرات-فاضالب-مالیات تا تاریخ واگذاری و انتقال ملک اعم از اینکه رقم قطعی آن ها اعالم
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد.
ضمنا این اگهی در سایت اینترنتی سازمان به ادرس  www.Tamin.irنیز در دسترس عموم بوده و شرکت کنندگان می توانند جهت اطالع بیشتر
باشماره  645034075تماس حاصل نمایند .

سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج

شماره مجوز1399/3157 :

اساسی شدند.
شهری در پاسخ به این سوال که این اقدام از چه زمانی شروع شد
و چند درصد از سرویسها و آبخوریها غیراستاندارد بودهاند؟ گفت:
به طور کلی عملیات عمرانی در آموزش و پرورش در تمامی فصول
سال در حال انجام است و در این قسمت هیچ توقفی رخ نخواهد
داد .در سالهای گذشته موضوع تفکیک آبخوری از سرویس
بهداشتی مطرح شد که از همان سالها و به تناوب بهسازی آنها در
دستور کار قرار گرفت.

ساالنه بین  ۸۰تا  ۱۰۰مدرسه با  ۱۰۰۰کالس درس در استان
تهران احداث میشود
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان تهران گفت :در
حال حاضر ساالنه بین  ۸۰تا  ۱۰۰مدرسه با حدود  ۱۰۰۰کالس درس
در مجموعه استان تهران احداث میشود که همگی با استفاده از
استانداردهای روز و توجه به ایجاد آسایش و آرامش بیشتر برای
دانشآموزان بهرهبرداری شده است .تمام مدارسی که در سالهای
اخیر بازسازی یا مقاوم سازی شدهاند ،موضوع مورد نظر در آنها
رعایت شده است.
شهری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه آبخوریها و
سرویسهای بهداشتی مهمترین عامل انتقال احتمالی کرونا در
مدارس هستند ،دقیقا چه امکاناتی در آنها ایجاد شده که شیوع
کرونا را کاهش دهد؟ گفت :با عنایت به اینکه پس از احداث
فضاهای آموزشی ،مدرسه تحویل ادارات آموزش و پرورش میشود،
تمام تمهیدات الزم در خصوص کنترل دانشآموزان توسط کادر
مدرسه انجام میشود ،اما به لحاظ آماده سازی فضاهای فیزیکی،
در احداث مدارس جدید تمامی موضوعات منطبق با آیین نامهها
و دستورالعملها است و نوسازی مدارس به بهترین شکل در حال
انجام است .به طور کلی ،ضدعفونی مداوم سرویسهای بهداشتی،
آبخوری و کالسهای درس توسط کادر مدرسه و مناطق آموزش و
پرورش انجام میگیرد و سازمان نوسازی مدارس فعالیت عمرانی
خود را در موضوع احداث ،بازسازی و تجهیز مدارس با قوت پیش
میبرد.
نیاز به  ۹میلیارد تومان برای بهسازی سرویسهای بهداشتی
مدارس استان تهران
شهری گفت :تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی مدارس
از مدتها قبل آغاز شده و همچنان هم بر اساس اولویتهایی
که مناطق آموزش و پرورش اعالم کردهاند ،ادامه دارد .همچنین
در جهت رفع کمبود تعداد چشمههای سرویس بهداشتی و
روشویی اقداماتی انجام و برای افراد کم توان نیز از سرویسهای
بهداشتی فرنگی تهیه شده است .بر اساس برآوردی که در نوسازی
مدارس انجام شده است ،حدود  ۹میلیارد تومان اعتبار نیاز است
تا سرویسهای بهداشتی مدارس سطح استان تهران که نیاز به
بهسازی دارند ،بازسازی شوند.

مدیر دارو و فرآوردههای بیولوژیک دانشگاه
علوم پزشکی البرز با بیان اینکه توزیع واکسن
آنفلوآنزا از مهرماه آغاز خواهد شد ،گفت :در
فاز اول شاهد توزیع رایگان این واکسن برای
زندانیان ،زنان باردار و کادر بهداشت و درمان
سال خواهیم بود.
به گزارش ایسنا ،امیر بقایی اظهار کرد:
تزریق این واکسن برای گروههای حساس و
خاص مثل کودکان زیر شش سال ،افراد دارای
بیماری زمینهای ،کسانی که سیستم ایمنی
ضعیفی دارند ،افراد باالی  ۶۵سال ،کادر
بهداشت و درمان و زنان باردار ضروری است.
وی با اشاره به اینکه توزیع این واکسن از
هفته اول یا دوم مهر ماه آغاز میشود ،اظهار
کرد :این واکسن در سه فاز در اختیار جامعه
هدف قرار میگیرد.در فاز اول شاهد توزیع
رایگان این واکسن برای زندانیان ،زنان باردار و
کادر بهداشت و درمان سال خواهیم بود .در
فاز دوم این واکسن با نرخ  ۴۰هزار تومن در
اختیار افراد مسن و کسانی که دارای پرونده
الکترونیک سالمت هستند قرار میگیرد .در فاز
سوم هم واکسن آنفلوآنزا توسط داروخانهها
برای افراد عادی جامعه توزیع میشود.
وی در پاسخ به اینکه چطور واکسن اصل
از تقلبی را تشخیص دهیم ،گفت :واکسن
آنفلوآنزا اختصاصا برای همان سال تولید
میشود یعنی ما از دو هفته بعد باید شاهد
توزیع واکسن تولید  ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰باشیم و در
غیر این صورت واکسنهای عرضه شده یا
تقلبیاند و یا انبار شده از سالهای قبل هستند
که اثرگذاری الزم ندارند .مردم میتوانند
واکسن اصل را از داروخانهها و مراکز بهداشت
تهیه کنند و از خرید اینترنتی آن هم با قیمت
 ۴۰۰-۳۰۰هزار تومان خودداری کنند.

تجدیدآگهي مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی كيفي
مناقصه شماره هايWSD-0219866 , WSD-0219869,WSD-0219870, WSD-0219871

شركت ملي نفت ايران

شــرکت نفــت و گاز پــارس در نظــر دارد خریــد  44قلــم تجهيــزات بازرســي فنــي مــورد نيــاز خــود را بــا برگــزاري مناقصــه عمومــی و دو مرحلــه ای
طبــق شــرایط زیــر از طریــق یــك شــرکت واجــد صالحيــت تأميــن نمایــد.
شرايط و مدارک الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه کافي و مرتبط با موضوع کار
ب) اساسنامه ،اظهارنامه ثبت شرکت و آخرین آگهي تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج) ارائه کد اقتصادی ،شناسه ملي
د) صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداکثر سه سال گذشته
از کليــه اشــخاص حقوقــي واجــد شــرایط دعــوت ميگــردد بالفاصلــه پــس از چــاپ آگهــي اول و حداکثــر ( 3ســه) روز پــس از انتشــار آگهــي نوبــت دوم تــا پایــان ســاعت اداري،
از طریــق ســامانه تدارکاتــي الكترونيكــي دولــت (ســتاد) بــه نشــاني اینترنتــي  WWW.SETADIRAN.IRقســمت ســامانه مناقصــات مراجعــه نمــوده و پــس از اخــذ کــد
کاربــري و رمــز عبــور نســبت بــه دریافــت اســناد اقــدام نماینــد.
کليه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابي کيفي از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلي ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآیند ارزیابي کيفي و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصهگران ارسال خواهد شد.
• نظــر بــه اینكــه بــه اســتناد بخشــنامه معــاون محتــرم پژوهــش و فنــاوري وزارت نفــت ،بــه شــماره  97/213943مــورخ  ،1397/5/10کليــه خریــد هــاي شــرکتهاي تابعــه
وزارت نفــت در تمامــي ســطوح معاملــه بایســتي از طریــق ســامانه تأميــن الكترونيكــي کاالي صنعــت نفــت ( )EPصــورت پذیــرد ،انعقــاد قــرارداد و انجــام خریــد صرف ـاً بــا
تأمينکنندگانــي کــه نــام آنهــا در فهرســت بلنــد ســامانه مذکــور قــرار دارد ،امكانپذیــر اســت .بنابرایــن مناقصهگــر موظــف بــه انجــام تشــریفات الزم جهــت قرارگرفتــن در
فهرســت ســامانه مذکــور تــا تاریــخ انعقــاد قــرارداد بــوده و هرگونــه تبعــات ناشــي از عــدم رعایــت مقــررات فــوق ،متوجــه مناقصهگــر خواهــد بــود.
• آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي :تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کيفي.
• تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه :متعاقبا به اطالع واجدین شرایط خواهد رسيد.
• آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها :طبق تاریخ های مندرج در اسناد مناقصه.
• الزم به ذکر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصهگران میبایست حداقل تا  3ماه از تاریخ تحویل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر ،متقاضيان ميتوانند با شماره تلفن  5و  021-83762604تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
شركت نفت و گاز پارس
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
روابط عمومي
شركت نفت و گاز پارس
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

نوبت دوم

مجوز1399/3133:

شماره مناقصه عمومی /08 :م خ 99/

شماره تقاضا48 – 9801349 :

شرح تقاضا  :کمپرسور هوای سیار

شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز مــارون در نظــر دارد کاالی مشــروحه ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای تهیــه نماید.لــذا از تولیــد کنندگانــی کــه دارای شناســه
ملــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ایرانــی مــی باشــند و دارای توانایــی و تجربــه الزم در ایــن زمینــه بــوده و تــوان ارائــه تضمیــن شــرکت در مناقصــه را داشــته باشــند دعــوت بعمــل مــی
آیــد کــه آمادگــی کتبــی خــود را همــراه بــا مــدارک  ،جهــت ارزیابــی توانایــی و بررســی صالحیــت در ارتبــاط بــا موضــوع مناقصــه  ،بــه نشــانی زیــر ارســال  /تســلیم نماینــد.
با توجه به فرآیند مناقصه و لزوم توان سنجی و بررسی صالحیت شرکت هایی که اعالم آمادگی می نمایند  ،پس از بررسی ،مدارک مناقصه برای شرکتهای واجد شرایط ارسال خواهد شد.
** مــدارک مــورد نیــاز جهــت ارزیابــی کیفی(طبــق فــرم ارزیابــی کیفــی اســناد مناقصه)-1:آخریــن صورتهــای مالــی تاییــد شــده ( 5ســال آخر)بــه همــراه اظهارنامــه و ترازنامــه و فیشــهای پرداخــت مالیــات قطعــی -2
قراردادهــای مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه بــه همــراه حســن انجــام کار -3لیســت پرســنل و تصویــر مــدارک تحصیلــی پرســنل کلیــدی -4مــدارک ایــزو  14001، 9001و  18001معتبــر
 -1مبلغ بر آورد مناقصه 000 :ر000ر500ر 19ریال  -2نوع و مبلغ تضمین  :ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 000ر 000ر 975ریال  -3مهلت تقاضای شرکت در مناقصه و ارایه مدارک ارزیابی1399/07/12 :
آدرس  :اهواز – منطقه برومی – کیلومتر  12جاده اهواز  /سربندر – نرسیده به پلیس راه – شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون – ساختمان شماره دو -اتاق  -32اداره تدارکات و امور کاال – تلفن  06134188665فکس06134434067:
 -5تاریخ و محل گشایش پاکات مالی  :متعاقبا اعالم خواهد شد.
 -4آخرین مهلت ارسال پیشنهادات فنی  /مالی  /ضمانت نامه شرکت در مناقصه 1399/08/05 :
 -7ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به میزان  %10مبلغ مورد معامله توسط برنده مناقصه ضروری می باشد.
 -6زمان تحویل کاال  120 :روزه
نکته  :هزینه درج آگهی در جراید از برنده مناقصه کسر خواهد شد.
تعداد

واحد

شرح کاال

قلم

2

ST

PORTABLE AIR COMPRESSOR DISEAL ENGINE
(DISEAL ACCORDING WITH IPS-M-PM-290(1
ALTITUDE(M(:150
(MAX SUCTION PRESSURE :1,014(BARA
DISCHARGE PRESSURE (BARA(:MAX 14 BAR OR 203 PSI
TYPE OF DISAL COMPRESSOR :OUT DOOR
UNUSUAL CONDITION :DUST &FUMES
AMBIENT TEMP :-18 TO +60C
HUMIDITY: 0% - 90%
(MODEL ENGINE :CUMMINS&PERKINS & BENZ-OM457 (IDEM
MODEL COMPRESSOR :SCREW AIREND-GHH RAND
OPERATING CONDITONE &LIQUID SPECIFICATION:
AIR DESICCATION DRY
 ISO 1217 :ظرفیت در شرایط استاندارد
900CFM &25 M3/MIN
طبق مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه

01

برای دریافت اطالعات تکمیلی به سایت های ذیل مراجعه شود.
آدرس سایت http://iets.mporg.ir http://mogpc.nisoc.ir :
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/06/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/06/23 :
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روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

