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اخبار

افزایش ابتال به کرونا با شیب مالیم ادامه دارد

به اندازه یک ماه ذخیره انسولین
در کشور داریم

خطر پیک مجدد بیماری
مسعود مردانی درباره وضعیت ابتال به بیماری کووید ۱۹-و
بستری ناشی از آن در کشور ،گفت :همچنان شاهد افزایش
موارد بیماری کووید ۱۹-با شیب مالیم هستیم .در روزهای اخیر
موارد ابتال به بیماری بسیاری کاهش یافته بود ،اما در حال حاضر
به تدریج موارد بیماری مجددا در حال افزایش است.
به گزارش ایسنا ،وی با اشاره به سفرها و تجمعات بدون رعایت
پروتکلهای بهداشتی در تعطیالت اخیر ،افزود :دو هفته دیگر
شاهد اوج اثر سفرها و تجمعات اخیر ،بر روی موارد ابتال به کرونا
خواهیم بود.
مردانی با بیان اینکه فعال نمیتوان پیشبینی کرد که آیا وارد
موج چهارم بیماری خواهیم شد یا خیر ،اظهار کرد :البته اگر مردم
همچنان سفر رفتن و برگزاری مراسمها و تجمعات را ادامه داده
و پروتکلهای بهداشتی مانند فاصلهگذاری فیزیکی و اجتماعی،
ت و شوی دست ،عدم تجمع و ...را
استفاده از ماسک ،شس 
رعایت نکنند ،حتما پیک و موج دیگری را تجربه خواهیم کرد.
وی تاکید کرد :توصیه میکنم که مردم تا حد امکان همکاری
کنند تا گردش ویروس متوقف شود .اگر مجددا ویروس در کشور
تشدید یابد ،ممکن است گرفتاریمان بیشتر شود .شرایط فعلی
شکننده است و با کوچکترین عدم رعایتی میتواند از بین رفته و
بیماری مجددا در کشور پیک بزند.
مردانی درباره وضعیت فعلی بستریهای ناشی از کرونا ،گفت:
میزان بستری نسبت به قبل مقداری بیشتر شده است.
بازنگری در محدودیتهای کرونایی؛ این هفته
بر اساس گزارش دیگری از ایسنا سخنگوی ستاد ملی مقابله
با کرونا ،ضمن انتقاد از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در
برخی نقاط کشور طی هفته گذشته و مشخص شدن تاثیر این
عدم رعایت طی روزهای آتی ،در عین حال گفت :این هفته
احتماال جلسات دیگری در ستاد داریم درباره بازنگری پروتکلها
و محدودیتها صحبت میکنیم زیرا با تغییر رنگ شهرها و
وضعیت مناسبتر ،شاهد افزایش تجمعات و ترددها هستیم.
علیرضا رئیسی نیز در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرنا،
گفت :هم اکنون میزان مرگ کرونا در انگلیس مرز  ۱۸۰۰مرگ
در روز را گذرانده ،در آلمان باالی هزار مرگ در روز داشتند
و در آمریکا باالی  ۴هزار مرگ در روز را تجربه میکند .اما در
ایران با توجه به رعایت پروتکلها وضعیت نسبتا خوبی است
و خوشبختانه امروز این خبر خوب را به مردم میدهیم که هیچ
شهر قرمزی نداریم.
نگرانی از افزایش ترددها و مبتالیان سرپایی در برخی شهرها
وی با اشاره به اینکه هم اکنون از نظر وضعیت کرونا  ۱۹شهر
نارنجی ۱۵۷ ،شهر زرد و  ۲۵۶شهر آبی داریم ،گفت :این موضوع
نشانه این است که تا حدی وضعیت بهتر شده است .از مردم
برای رعایت پروتکلها تشکر میکنیم .اما نباید دچار عادیانگاری

نوبت دوم

هر نوعی از تجمع باعث انتشار بیماری میشود
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا از ادامه روند افزایش موارد ابتال به کرونا با شیبی مالیم خبر داد و گفت :اگر مردم همچنان
وی افزود :اگر پروتکل ها را به دقت رعایت نکنیم میتواند منجر
سفر رفتن و برگزاری تجمعات را ادامه داده و پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکنند ،حتما پیک و موج دیگری را تجربه خواهیم کرد.
به مشکالتی میشود .در فصل زمستان و هوای سرد هستیم .باید
قاطعانه جلوی دورهمیهای خانودگی و هر نوع تجعی ایستاد و
نباید بگذاریم این تجمعات رخ دهد؛ چه خانوادگی ،مسافرت یا
هر نوع تجمع دیگر باعث بیماری و منجر به افزایش مرگ و میر
میشود.
وظیفه داریم هشدار دهیم
رئیسی گفت :وطیفه داریم هشدار دهیم؛ زیرا مسئول سالمت
مردم هستیم .در مقوله سالمت هیچ معاملهای نخواهیم کرد
محکم می ایستیم هشدارها را میدهیم .همه مردم هم حمایت
میکنند و پروتکلها را رعایت میکنند.
سازمان نظام
پروتکلها را جدی بگیرید
پزشکی از دو
وی افزود :در هر موج جدید شیوع کرونا بیش از  ۱۰هزار مرگ
جدید رخ میدهد و  ۱۰هزار خانواده را داغدار میکند .خانوادهها
سه هفته قبل
به هیچ وجه کوتاه نیایند و پروتکلها را خودشان جدی بگیرند.
به خرید واکسن
ویروس جدید جوانترها را درگیر میکند باید مراقبت کنیم
است
ورود کرده
امیدوارم با رعایت پروتکلها و مسئولیتهای اجتماعی این کار
وپیشبینی
را انجام دهیم.
افزایش بیماران سرپایی کرونا در برخی استانها
میشود تا چند
وی در خاتمه بیان کرد :ویروس کرونا ضعیف نشده بلکه
هفته آینده اگر
قویتر شده است .همه دست به دست هم دهیم محکم بایستیم.
همههمکاری
به هیچ وجه نمیشود با سالمت مردم شوخی کنیم .اکنون بر
کننداولین
اساس آخرین ارزیابیها در برخی استانها میزان بیماران سرپایی
افزایش پیدا کرده این زنگ خطری است که اگر بی توجهی کنیم
پارت واکسن
به افزایش موارد بستری و مرگ و میر منتهی میشود.
وارد شود
ورود نخستین محموله واکسن کرونا تا چند هفته آینده
البته با وجود تمام نگرانیها درخصوص شدت گرفتن دوباره
را بر میگرداند .این افتخار که مردم درباره کنترل بیماری آفریدند
شویم .خوشبختانه دیگرهیچ شهر قرمز کرونایی در کشور نداریم
این ویروس روز گذشته رئیس جمهور از آغاز واکسیناسیون در
کم نظیر است؛ اما از طرفی حتما باید مراقبت کنیم زیرا در غیر
و شهرهایی که در مازندران قرمز بودند نارنجی شدند .اما افزایش
ماه بهمن خبر داد .ایرنا نیز در گزارشی از ورود نخستین محموله
این صورت محدودیتها بازمیگردد ،کسب و کارها و همه شهرها
ترددها ،افزایش موارد ابتالی سرپایی و عادیانگاری مردم در
واکسن کرونا تا چند هفته آینده خبر داده است ،بر اساس این
تحت تاثیر محدودیتهای جدید قرار میگیرند و دوباره تعطیلی
برخی شهرها نگرانکننده است.
گزارش ،مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت :این
مشاغل را خواهیم داشت.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد :با این وجود
سازمان از دو سه هفته قبل برای خرید واکسن کرونا اقدام کرده
ویروس کرونا قویتر شده است
تذکر جدی می دهم زیرا در برخی از مناطق کشور عدم رعایت
و پیش بینی میشود تا چند هفته آینده اگر همه همکاری کنند،
رئیسی تاکید کرد :خروج از وضعیت قرمز به معنای ضعیف
پروتکلها را در هفته گذشته شاهد بودیم .موارد متعددی گزارش
نخستین محموله واکسن کرونا وارد شود.
شدن یا از بین رفتن ویروس نیست .برعکس ،ویروس در سطح
از عدم رعایت پروتکلها از شهرهای مختلف داشتیم .یکی
حسین کرمانپور در توییتی نوشت« :شروع کار امروز ،جلسه
دنیا نه تنها ضعیف نشده بلکه جهش پیدا کرده و قوی تر شده
از شهرها کاشان بود که تذکر داده شد و امیدواریم پروتکلها
سازمان نظام پزشکی با معاون درمان وزارت بهداشت درباره
است .ویروس انگلیسی حدود  ۶۰کشور دنیا درگیر کرده است.
سختگیرانه اجرا و جبران شود.
واکسن کرونا بود .دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام
در آفریقای جنوبی هم ویروس کرونا جهش یافته و  ۲۳کشور را
رشد  ۴۷درصدی ترددها نسبت به اول دی ماه
پزشکی تاکید کرد که با موافقت وزیر بهداشت ،سازمان نظام
درگیر کرده است .میدانیم ویروس جهش یافته قدرت سرایت
وی افزود :یکی از نگرانیها رشد  ۴۷درصدی ترددها نسبت
پزشکی از دو سه هفته قبل به خرید واکسن ورود کردهاست
به اول دی ماه است که  ۴۷درصد افزایش پیدا کرده است این
کشندگیقه خراسان رضوویپیشبینی میشود تا چند هفته آینده اگر همه همکاری کنند
بیشتری دارد .جوانان را بیشتر درگیر میکند .ش کرت مل
قدرتی پخش فرآورده اهی نفتی منط
و میزان مرگ و میر مبتالیان به ویروس جدید نیز بیشتر است.
وضعیت نگرانکننده است .هرگونه عدم رعایت پروتکل ،وضعیت
اولین پارت واکسن وارد شود».

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای )

نوبت اول

شماره مجوز 1399 . 6246 :

موضوع  :آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره م ع SZ/99/0657 /
مربوط به  :انجام خدمات اداری  ،ماشین نویسی  ،آبدارخانه  ،نظافتچی  ،مخابراتی و هدایت و نگهداری وسائط نقلیه  ،ماشین آالت و خدمات فنی ترابری مورد نیاز در منطقه عملیاتی نار و کنگان
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز  ،در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ( همراه با انجام ارزیابی کیفی ) واگذار نماید .
 -1موضوع مناقصه  :انجام خدمات اداری  ،ماشین نویسی  ،آبدارخانه  ،نظافتچی  ،مخابراتی و هدایت و نگهداری وسائط نقلیه  ،ماشین آالت و خدمات فنی ترابری مورد نیاز در منطقه عملیاتی نار و کنگان
 -2شماره مناقصه  :م ع SZ/99/657 /

 -3نوع مناقصه  :عمومی یک مرحله ای

 -4مدت انجام کار  :یکسال می باشد .

 -5مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی  setadiran.irبه شماره فراخوان  2099091701000083ثبت گردیده است .

 -6تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :بــه مبــغ  ( 5/200/000/000پنــج میلیــارد و دویســت میلیــون ) ریــال کــه مــی بایســت بــه یکــی از دو صــورت زیــر ارائــه گــردد و همچنیــن در صــورت برنــده شــدن قــادر بــه ارائــه ضمانتنامــه
انجــام تعهــدات بــه میــزان  10درصــد بارمالــی ســالیانه پیمان باشــند .
الف) – ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر
ب ) – ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت (  90روز ) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت (  30روز ) دیگر قابل تمدید باشد .
 – 7محل اجرا  :منطقه عملیاتی ناروکنگان

 -8مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :حداکثر تا  6روز پس از انتشار آگهی نوبت اول

 -9مهلت تسلیم ( بارگذاری ) اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :حداکثر  14روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی
 -10آدرس ســایت جهــت دریافــت و بارگــذاری اســناد  ( www.setadiran.ir :کــه در اســناد مناقصــه بــه اختصــار (( ســامانه ســتاد )) نامیــده مــی شــود ) مــی باشــد کــه مناقصــه گــران مــی تواننــد اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی
را از ســامانه ســتاد ایــران دانلــود نمــوده و ســپس بــا مراجعــه بــه ســایت  contract.szogpc.comپــس از آشــنایی بــا نحــوه تکمیــل و بارگــذاری اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی  ،خروجــی اســناد بارگــذاری شــده را در قالــب فایــل
 PDFدانلــود و ســپس در ســامانه ســتاد ( بخــش مســتندات ارزیابــی کیفــی ) بارگــذاری نماینــد.
به کلیه مناقصه گران تاکید می گردد که کلیه مراحل دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.irمی باشد .
 -11آدرس  :شــیراز – خیابــان کریمخــان زنــد – روبــروی خیابــان خیــام – نبــش کوچــه – 42ســاختمان شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی  -تلفــن تمــاس اداره امــور حقوقــی و پیمــان هــا 07132138396-8473 :
تلفــن تمــاس کمیتــه فنــی بازرگانــی  07132138285-8671 :تلفــن تمــاس کمیســیون مناقصــات 07132138432 :
 -12شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی :
 -1-12داشتن شخصیت حقوقی وارائه مدارک ثبت شرکت ( اساسنامه  ،آگهی تاسیس روزنامه رسمی  ،آخرین تغییرات)
 -2-12ارائه گواهینامه کد اقتصادی  ،شناسه ملی و کد پستی
 -3-12گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد .
-4-12براورد نهایی کافرما به همراه صورتجلسه قبل از تسلیم پیشنهاد نرخ به شرکتهای واجد شرایط ابالغ می گردد .
 -5-12ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده از سوی برنده مناقصه پیش از عقد قرارداد الزامی خواهد بود .
 -6-12حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول برای شرکت در مناقصه (  50امتیاز ) می باشد .
 -7-12داشتن گواهینامه تائید صالحیت از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه مربوطه که دارای اعتبار می باشد .
از کلیــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط بنــد  12دعــوت بعمــل مــی آیــد حداکثــر تــا  6روز پــس از انتشــار آگهــی نوبــت اول جهــت اخــذ اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی بــه آدرس اینترنتــی ســامانه ســتاد ایــران مراجعــه و ثبــت
نــام نماینــد و پــس از دریافــت اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی کلیــه مــدارک و مســتندات منــدرج در آن را مطالعــه  ،تکمیــل و در مهلــت مقــرر در ســایت مذکــور بارگــذاری نماینــد .
ضمنا ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیر حضوری و صرفا از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت الزم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد
بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد .

نوبت اول  99/11/04 :نوبت دوم 99/11/05 :

8993

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره  99/1/5016م
شــرکت اطالع رسان رایتل از شــرکتهای زیر مجموعه رایتل در نظر دارد
نسبت به طراحی و پیادهسازی «تحليل ،طراحي ،برنامهنويسي ،پيادهسازي،
پشتيباني و نگهداري پایگاه اطالعات اشــخاص حقیقی و حقوقی» وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
 -1نشانی مناقصه گذار :تهران ،ســعادتآباد ،خیابان حق طلب غربی (،)۲۶
پالک  47طبقه  3تلفن 43650000
 -2مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ســپرده تضمین در مناقصه به
میزان 7000/000/000ریال اســت که می بایست به صورت الف -ضمانت نامه
بانکی از بانکهای مورد تایید مناقصه گزار یا ب -چک رمزدار بانکی در وجه
شرکت اطالع رسان رایتل یا ج -واریز وجه نقد به شماره حساب 273408045
نزد بانک رفاه شعبه دکتر حسابی به نام شرکت اطالع رسان رایتل انجام شود.
 -3مدت زمان اجرا :از زمان ابالغ قرارداد به مدت  18ماه شمسی است.
 -4نحوه دریافت اســناد مناقصه :کلیه شرکتهای دارای صالحیت و سوابق
کاری مناســب و یا نماینده قانونی آنها می توانند حداکثر تا تاریخ 99/11/12
با ارایه معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت (اشخاص حقوقی) به
همراه کارت شناسایی معتبر و اصل فیش واریزی به حساب  273408045نزد
بانک رفاه به مبلغ  5000 ,000ریال در وقت اداری جهت دریافت اسناد به این

شرکت مراجعه نمایند.
 -5کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه که اسناد مناقصه را خریداری نموده اند،
می بایست تا روز  99/11/25پاکات خود را تحویل نمایند.
 -6شرایط شرکت در مناقصه:
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانهای
دارای حداقل رتبه  2انفورماتیک در موضوع تولید و پشتیبانی
نرم افزارهای سفارش مشتری (رتبه بندی صادره از سازمان برنامه و بودجه)
بدیهی است شرکتهایی که نسبت به خرید اســناد اقدام میکنند ،تایید
مینمایند که شرایط شــرکت در این مناقصه را دارا هستند .در صورت عدم
احراز شرایط فوقالذکر ضمن عدم پذیرش پیشنهاد مشارالیه ،مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه ضبط می گردد.
 -7به پیشــنهادات فاقد امضا ،فاقد تضمین شــرکت در مناقصه ،مشروط،
مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شــود ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
* هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

شرکت اطالع رسان رایتل

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا
و دارو گفت :به اندازهی یک ماه مصرف کشور
انسولین داریم ،البته باید به اندازهی  ۳ماه ذخیره
داشته باشیم.
به گزارش ایلنا ،حیدر محمدی مدیر کل دارو و
مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به
برخی کلیپهای منتشر شدهی مبنی بر حضور
بیماران دیابتی جلوی درب داروخانهها به دلیل
کمبود انسولین بیان کرد :باید به این نکته توجه
کرد ،زمانی کمبود را مالک قرار میدهیم که هیچ
کجای کشور آن دارو را پیدا نکرده باشیم و در
رابطه با انسولین هم باید بگویم که انسولینهای
متنوع در کشور داریم و شرایط مثل قبل نیست
که فقط یک مدل انسولین داشته باشیم ،بلکه
انسولینهای ویالی و قلمی متنوعی در کشور
داریم و در کمیسیونهایی که امسال داشتیم،
رای دادیم تا تولید داخل انسولینهای قلمی هم
داشته باشیم.
محمدی افزود :االن به اندازه یک ماه مصرف
کشور انسولین داریم ،البته که باید به اندازهی ۳
ماه ذخیره داشته باشیم ،اما شرایط متغیر است
و ارز هم تغییر میکند ،شرکتها هم در نبود ارز
نمیتوانند ذخیرهایی داشته باشند ،در صورتی
که اگر مشکالت ارزی نداشتیم ،خیلی راحت
میتوانستیم ذخیره انسولین را بیشتر کنیم که
امیدواریم با همت بانک مرکزی و تغییراتی که
در مسئوالن ظالم ایالت متحده به وجود آمده
بر این مشکل تاثیر مثبت بگذارد ،اینکه دولت
آمریکا حوزه بهداشت و درمان هم شامل تحریمها
محسوب کرده کار غیراخالقی تاریخی است.
وی با اشاره به اینکه در تولید داخل کمبودی
نیست و این کمبودها اغلب برای برندهای خارجی
است ،بیان کرد :امیدواریم با این انسولینهایی
که به سمت تولید آن میرویم مشکالت ما حل
شود و انسولین در سیستم دارویی چیز خاصی
نیست و امیدوارم که مشکالت حل شود.

آگهی مناقصه شماره 814/1/3899
شماره مجوز 1399/5896 :

مناقصه گزار  :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
موضوع مناقصه  :بر گزاری مناقصه واگذاری حجمی  /زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت ناحیه نیشابور
تاریــخ  ،مهلــت و نشــانی محــل دریافــت و تحویــل اســتعالم ارزیابــی  :دارنــدگان گواهینامــه صالحیــت ایمنــی معتبــر و صالحیــت رتبــه بنــدی معتبــر و مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه بــا کدهــای تائیــد شــده در زمینــه هــای
(  -1حمــل و نقــل  -2خدمــات عمومــی  -3امــور تایــپ و تکثیــر -4تعمیــر و نگهــداری  -5نگهــداری و خدمــات فضــای ســبز  -6امــور تاسیســاتی ) صــادره از اداره کل تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی مــی تواننــد جهــت دریافــت فــرم
اســتعالم ارزیابــی و فــرم توانمنــدی بهداشــتی  ،ایمنــی و زیســت محیطــی از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت اگهــی (  ) 1399/11/05بــه آدرس  :درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد )  www.setadiran.irمراجعــه نماینــد
 .الزم بــه ذکــر اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مــی بایســت مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند  .ضمنــا جهــت کســب اطالعــات
بیشــتر بــا ســامانه ســتاد بــرای انجــام مراحــل عضویــت بــا شــماره  021-41934تمــاس حاصــل فرماینــد .
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  795/936/251 :ریال
مبلغ برآورد مناقصه  15/918/725/026 :ریال
نوع مناقصه  :عمومی یک مرحله ای
نــوع تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :شــامل ضمانــت نامــه بانکــی و ســایر مــوارد مطابــق مفــاد مــاده  4آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی مصــوب  1394/09/22کــه مــدت اعتبــار آن ســه ماهــه و ایــن مــدت حداکثــر
بــرای یــک نوبــت برابــر مــدت پیــش بینــی شــده قابــل تمدیــد مــی باشــد .
مدت اجرای کار  :یک سال شمسی
مهلت دریافت اسناد مناقصه  :مناقصه گران صرفا بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند .
( درصورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر منابع  ،امکان شرکت در مناقصه و بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد ) .
امکان دریافت (دانلود ) اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهی ( ) 1399/11/05لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1399/11/12ساعت 16
مهلــت تحویــل پیشــنهادها(آپلود اســناد )  :پیشــنهادها ( اســناد مناقصــه و کلیــه مــدارک شــامل پاکــت الــف و ب و ج) مــی بایســت از آخریــن روز توزیــع اســناد مناقصــه ( ) 1399/11/12لغایــت پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ
 1399/11/25ســاعت  16از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت توســط مناقصــه گــر بارگــذاری گــردد .
ضمنــا عــالوه بــر بارگــذاری پاکــت الــف و ب و ج در ســایت مذکــور تــا مهلــت تعییــن گردیــده ( ســاعت  16روز شــنبه مــورخ  ) 1399/11/25فقــط پاکــت الــف ( تضمیــن ) بصــورت فیزیکــی نیــز تحویــل دبیرخانــه کمیســیون مناقصــه
تــا مهلــت تعییــن شــده گــردد .
جلسه توجیهی  :ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15در محل سالن جلسات منطقه  ،طبقه دوم برگزار می گردد .
زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1399/11/29شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه دوم ( سالن جلسات منطقه )
مدت اعتبار پیشنهادها :بمدت  90روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است .
محل اجرای کار  :منطقه خراسان رضوی  /انبار نفت ناحیه نیشابور
آدرس سایت www.setadiran.ir :
شرایط عمومی متقاضی :
 -1ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
 -2ارائــه تصویــر گواهینامــه صالحیــت رتبــه بنــدی معتبــر و مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه بــا کدهــای تائیــد شــده در زمینــه هــای (  -1حمــل و نقــل  -2خدمــات عمومــی  -3امــور تایــپ و تکثیــر  -4امــور تاسیســاتی  -5نگهــداری و
خدمــات فضــای ســبز -6تعمیــر و نگهــداری )اداره کل تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی .
 -5ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضا مجاز .
 -4ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت .
 -3ارائه تصویر اگهی ثبتی ( تاسیس شرکت )
 -7قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
 -6تمامی مستندات اعالم شده در بندهای ( ا الی  ) 4می بایست به صورت برابر با اصل ( محضری ) باشد .
 -8حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور تعداد  3مناقصه گر می باشد .
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک دریافت شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد .
شماره ثبت در سامانه ستاد 2099091781000020 :
اولین نوبت آگهی  :یک شنبه  1399/11/05دومین نوبت آگهی  :چهارشنبه 1399/11/08
9055

روابط عومی منطقه خراسان رضوی

اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره  99/1/5017م
شرکت اطالع رسان رایتل از شرکتهای زیر مجموعه رایتل در نظر دارد به منظور
« نظارت بر پروژه تحليل ،طراحي ،برنامهنويسي ،پيادهسازي ،پشتيباني و نگهداري
پایگاه اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی» وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از
طریق مناقصه عمومی اقدام به انتخاب پیمانکار نماید.
 -1نشانی مناقصه گذار :تهران ،سعادتآباد ،خیابان حق طلب غربی ( ،)۲۶پالک 47
طبقه  3تلفن 43650000
 -2مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه :سپرده تضمین در مناقصه به
میزان 1,050,000, 000ریال اســت که می بایست به صورت الف -ضمانت نامه
بانکی از بانکهای مورد تایید مناقصه گزار یا ب -چک رمزدار بانکی در وجه
شرکت اطالع رسان رایتل یا ج -واریز وجه نقد به شماره حساب 273408045
نزد بانک رفاه شعبه دکتر حسابی به نام شرکت اطالع رسان رایتل انجام شود.
 -3مدت زمان اجرا :از زمان ابالغ قرارداد به مدت  18ماه شمسی است.
 -4نحوه دریافت اسناد مناقصه :کلیه شرکتهای دارای صالحیت و سوابق کاری
مناســب و یا نماینده قانونی آنها می توانند حداکثر تا تاریخ  99/11/12با ارایه
معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت (اشخاص حقوقی) به همراه کارت
شناسایی معتبر و اصل فیش واریزی به حساب  273408045نزد بانک رفاه به مبلغ
 3,000 ,000ریال در وقت اداری جهت دریافت اسناد به این شرکت مراجعه نمایند.

 -5کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه که اسناد مناقصه را خریداری نموده اند ،می
بایست تا روز  99/11/25پاکات خود را تحویل نمایند.
 -6شرایط شرکت در مناقصه:
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانهای
دارای حداقل رتبه  2انفورماتیک در موضوع تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای
سفارش مشتری (رتبه بندی صادره از سازمان برنامه و بودجه)
دارای حداقل رتبه  2انفورماتیک در موضوع مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای
انفورماتیکی (رتبه بندی صادره از سازمان برنامه و بودجه)
بدیهی است شرکتهایی که نسبت به خرید اسناد اقدام میکنند ،تایید مینمایند
که شرایط شــرکت در این مناقصه را دارا هستند .در صورت عدم احراز شرایط
فوقالذکر ضمن عدم پذیرش پیشنهاد مشارالیه ،مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
ضبط می گردد.
 -7به پیشنهادات فاقد امضا ،فاقد تضمین شرکت در مناقصه ،مشروط ،مخدوش و
پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.
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