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کالسهای درسی یک گام به برگزاری حضوری درس نزدیک شدند

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی
ساختمان:

دانش آموزان در صف واکسن

به گزارش ایسنا ،دومین سال تحصیلی زیر سایه کرونا در راه
است .موضوعی که طی مدت اخیر گمانهزنیهای زیادی درباره آن
شکل گرفت تا تصمیم جامعی درباره بازگشایی حضوری مدارس یا
ادامه آموزش مجازی گرفته شود که هرچه زودتر این غیبت ۵۸۰
روزه از آموزش حضوری در کشور تمام شود؛ اما با قید یک شرط
مهم« :واکسیناسیون دانشآموزان».
با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در کشور از اواسط مرداد
ماه و واکسیناسیون معلمان و کادر اجرایی مدارس ،کم کم
زمزمهها برای بازگشایی مدارس باال گرفت .موضوعی که عالوه
بر واکسیناسیون معلمان منوط به تامین واکسن مکفی برای
واکسیناسیون  ۱۳میلیون دانشآموز بود .به طوری که علیرضا
رئیسی ،معاون بهداشت وزارت بهداشت در این رابطه تاکید کرده
بود« :موضوع بازگشایی مدارس فقط به واکسیناسیون کودکان
مرتبط نیست ،معلمان و کادر مدارس که واکسینه شدهاند اما
برنامه داریم که والدین دانشآموزان هم واکسینه شوند که
پیشبینی ما برای این کار  ۲۰میلیون دُز واکسن است .از طرفی
ما  ۱۳میلیون دانشآموز داریم که ضرب در دو یعنی  ۲۶میلیون
دوز واکسن الزم است».
با این حال اما امکان بازگشایی حضوری مدارس از اول مهر
بسیار ضعیف و حتی نشدنی است زیرا فرایند واکسیناسیون
دانشآموزان حداقل دو ماه زمان خواهد برد و با این احتساب
و طبق اظهارات مسئوالن امر ،احتماال زمان بازگشایی حضوری
مدارس به اواخر فصل پاییز موکول شود.
آغاز واکسیناسیون دانش آموزان
در این میان اما وعدهها برای واکسیناسیون دانشآموزان
سرانجام از روز  ۲۸شهریورماه با تزریق واکسن به دانشآموزان
سال آخر متوسطه دوم (متولدین  ۱مهر  ۱۳۸۲تا  ۱مهر )۱۳۸۳
به مرحله اجرایی رسید .البته این در حالی بود که وزیر بهداشت
پیشتر تاکید کرده بود واکسیناسیون دانشآموزان  ۱۲تا  ۱۸سال
بالمانع است اما بر اساس آنچه که در سامانه salamat.gov.
 irمشاهده میشود ،فعال سامانه برای متولدین  ۱۳۸۳و ماقبل
بازگشایی شده است که احتماال این تصمیم برای جلوگیری از بروز
تجمع دانشآموزان در مراکز تجمیعی واکسیناسیون گرفته شده
است.
ی گویا ،رئیس مرکز مدیریت بیماریهای
از طرفی محمدمهد 
واگیر وزارت بهداشت نیز درباره واکسیناسیون افراد زیر  ۱۸سال،
تاکید کرده است« :از آنجا که دانشآموزان پایه دوازدهم باید خود
را به تحصیل حضوری رسانده و آماده شرکت در آزمون کنکور
شوند ،از نظر ما در اولویت قرار دارند بنابراین امیدواریم که
واکسیناسیون را از پایه دوازدهم آغاز کرده و به پایههای بعدی
برسیم».
البته بر اساس اعالم بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشت ،انجام
واکسیناسیون به منزله بازگشایی مدارس نیست ،بلکه زمینهها
فراهم میشوند و برای بازگشایی مدارس الزم است هر دو دز
واکسن تزریق شود و در مرحله بعدی با مطالعات گستردهای که
انجام میشود ،واکسیناسیون کودکان  ۷تا  ۱۲سال نیز آغاز خواهد
شد.
چرایی انتخاب سینوفارم برای دانشآموزان
اما سوال اصلی اینجاست؛ کدام واکسنها برای دانشآموزان
مناسب است؟ پرسشی که وزیر بهداشت در پاسخ به آن تاکید
میکند که «براساس مطالعاتی که انجام شده واکسن سینوفارم

بازرسی فنی بیمارستانها در
اولویت قرار میگیرد

سرانجام قطار واکسیناسیون کرونا به ایستگاه دانشآموزان و افراد زیر  ۱۸سال رسید تا با گسترش واکسیناسیون آنان سرانجام
بتوان پس از قریب به یک سال و نیم ،به بازگشایی حضوری مدارس امیدوار شد و خانوادهها با نگرانی کمتری فرزندان خود
را راهی مدرسه کنند.

جماعتی:
واکسن کرونا
عارضهخیلی
مهمی در
نوجوانانایجاد
نمیکند و شاید
به صورت درد
در ناحیه محل
تزریق ،تب و
لرز خفیف و
سردرد بروز
کند
برای این گروه سنی تزریق خواهد شد و این واکسن در اختیار همه
مراکز نیز قرار داده شده است».
پیش از این نیز محمدرضا شانهساز رئیس سازمان غذا و دارو
از صدور مجوز تزریق واکسنهای پاستوکووک و سینوفارم برای
سنین کمتر از  ۱۸سال خبر داده بود .به اذعان او مطالعات بالینی
بر این واکسنها نشان داده است که این واکسنها میتوانند در
سنین نوجوانی استفاده شوند که البته در سبد واکسیناسیون ما
هم وجود دارد.
البته علیرغم وجود واکسن سینوفارم در کشور و سهم باالی
تزریق آن ،اما هنوز واکسن پاستوکووک به شکل جدی در شبکه
واکسیناسیون کشور توزیع نشده است ،اما شانهساز در این زمینه
نیز تاکید کرده است« :ما در مهر ماه امیدواریم که حداقل ۶
میلیون دز واکسن پاستور را داشته باشیم و واکسن پاستور
در مهر ماه به صورت جدی وارد بازار میشود ».بر این اساس
طبق اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو ،فعال دو واکسن اصلی
کاندید برای تزریق به نوجوانان و دانشآموزان کشور سینوفارم و
پاستوکووک است.
در هر حال اکنون قطار واکسیناسیون کرونا به ایستگاه
دانشآموزان رسیده است تا با گسترش واکسیناسیون آنان
سرانجام بتوان پس از قریب به یک سال و نیم به بازگشایی
حضوری مدارس امیدوار شد.
روند واکسیناسیون معلمان نیز با سرعت خوبی انجام شده و
ن بیگی ،مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی
بنابر اعالم محمدمحس 

وزارت آموزش و پرورش خوشبختانه تاکنون بیش از  ۹۰درصد
معلمان ،دوز اول واکسن خود را دریافت کردهاند و تزریق دوز
دوم نیز از روزها قبل آغاز شده است.
مردم نگران عوارض واکسن «نوجوانان» نباشند
حال با توجه به صحبتها درخصوص واکسینه شدن
دانشآموزان ،خانوادهها نگران عوارض واکسن نوجوانان هستند.
اما با وجود نگرانیها دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه
واکسن کرونا عارضه خیلی مهمی در نوجوانان ایجاد نمیکند،
گفت :هر واکسنی که از سوی سازمان غذا و داروتایید شود
میتواند در نوجوانان  12تا  18سال استفاده شود.
بر اساس گزارشی از فارس ،حمیدرضا جماعتی ،دبیر کمیته
علمی کشوری کرونا در خصوص اما و اگرهای واکسیناسیون
کودکان و نوجوانان ،اظهار کرد :در حال حاضر انجمنهای
حمایت از کودکان در بسیاری از کشورهای جهان توصیه کرده اند
که واکسن ضد کرونا برای نوجوانان  12تا  18سال استفاده شود.
وی با بیان اینکه واکسن کرونا عارضه خیلی مهمی در نوجوانان
ایجاد نمیکند و شاید در تعداد کمی از این گروه سنی به صورت
درد در ناحیه محل تزریق ،تب و لرز خفیف و سردرد بروز کند،
گفت :والدین نگرانی در تزریق واکسن کرونا به فرزندانشان
نداشته باشند.
جماعتی با اشاره به اینکه اکنون در کشورهای اروپایی ،آمریکا
و بسیاری از دیگر کشورهای جهان واکسیناسیون کودکان در
حال انجام است ،گفت :واکسن ها معموال ایمن هستند و عارضه

فراخوان مناقصه عمومی شماره ( K-00-252نوبت اول)
خرید قطعات یدکی کنتور آلتراسونیک مدل فلوسیک

آگهیمناقصهعمومی-يكمرحلهای
شمارهمرجع1400-67

وزارت نیرو

شركت برق منطقه اي فارس

شــركت بــرق منطقــه اي فــارس در نظــر دارد دو دســتگاه دكل مشــبک  230كیلوولــت  DC10را از طريــق ســامانه تــداركات
الكترونیكــي دولــت بــه شــماره ثبــت ســامانه ســتاد"  "2000001046000055خريــداری نمايــد .كلیــه مراحــل فراينــد مناقصــه
از دريافــت اســناد مناقصــه ،ارائــه پیشــنهاد مناقصهگــران و گشــايش پاكتهــا از طريــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد .لــذا مناقصــه گــران در زمینــه موضــوع مناقصــه مــي تواننــد جهــت اخــذ اســناد بــه ترتیــب اطالعــات زمانــي ذكــر شــده در ذيــل بــه
ســامانه ســتاد مراجعــه و اســناد مربوطــه را دريافــت و پــس از تكمیــل ،همــراه بــا اســناد و مــدارك خواســته شــده در ســامانه تــداركات الكترونیكــي دولــت
بارگــذاری نماينــد الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــی در ســامانه  ،مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دريافــت گواهــی امضــاي الكترونیكــی
را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند  .بــه پیشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت و همچنیــن بــه پیشــنهادهای فاقــد
امضــا ،مشــروط ،مخــدوش و پیشــنهادهايی كــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر واصــل شــود  ،ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .ســاير اطالعــات مــورد نیــاز بــه
شــرح ذيــل اعــالم مــی گــردد.
 -1تاريخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه :از ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ 1400/6/30
 -2آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه  :تا ساعت  13روز يک شنبه مورخ 1400/7/4
 -3آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه  :تا ساعت  13روز شنبه مورخ 1400/7/17
 -4آخرين مهلت تحويل اصل پاكات پیشنهاد  :تا ساعت 12روز يكشنبه مورخ 1400/7/18
 -5تاريخ گشايش پیشنهادها  :ساعت 13:30روز يک شنبه مورخ 1400/7/18
 -6نوع كمیت و كیفیت كاالی مورد نظر :وفق اسناد مناقصه خواهد بود
 -7نحوه برگزاری مناقصه  :عمومی يک مرحله ای (همراه با ارزيابی ساده)
 -8مدت تحويل كاال  3 :ماه هجري شمسي
-9نــوع و مبلــغ تضمیــن شــركت در فراينــد ارجــاع كار :تضمیــن قابــل قبــول كارفرمــا (شــامل يــک يــا تركیبــي از تضامیــن بندهــاي الــف ،ب،
پ ،ج ،چ ،ح ,خ مــاده  4آئیــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــي بــه شــماره /123402ت  50659هـــ مــورخ  94/9/22و اصالحیــه شــماره /5211ت 57592هـــ
مــورخ  1400/1/22مصــوب هیــات وزيــران مصــوب هیئــت وزيــران) بــه مبلــغ ســیصد و شــصت و دو میلیــون و پانصــد و نــود هــزار و نهصــد()362,590,900
ريــال مــي باشــد و بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ،ســپرده هــای مخــدوش ،ســپرده هــای كمتــر از میــزان مقــرر ،چــک شــخصی و نظايــر آن ،ترتیــب اثــر
داده نخواهــد شــد.
 -10مــدت اعتبــار پیشــنهادها :پیشــنهادها بايــد از هرحیــث بــراي مــدت  90روز بعــد از تاريــخ تعییــن شــده بــراي تســلیم پیشــنهادها معتبــر باشــند و
ايــن مــدت بــراي  90روز ديگــر قابــل تمديــد مــي باشــد.
-11نشــانی ايــن شــركت جهــت ارســال پاكتهــای "الــف" و "ب" و "ج"  :شــیراز –خیابــان زنــد – نبــش خیابــان فلســطین  -شــركت بــرق منطقــه
اي فــارس -دبیرخانــه مركــزي (تذكــر مهــم ،ارســال يــک نســخه از اصــل پاكتهــای "الــف (اصــل ضمانتنامــه)" و"ب بــه صــورت  " CDو "ج (بــرگ پیشــنهاد
قیمــت موجــود در اســناد و جــداول مقاديــر و قیمتهــا بــه صــورت فیزيكــی) بــه صــورت الك و مهــر شــده الزامــي اســت)
 -12محل برگزاري مناقصه :شیراز ،خیابان زند ،نبش خیابان فلسطین ،شركت برق منطقه اي فارس ،امور تداركات و قراردادها
 -13نــام و نشــانی مشــاور :شــركت فكــور انــرژی صنعــت بــرق بــه آدرس شــیراز ،خیابــان هفــت تیــر (بیســت متــری ســینما ســعدی) ،ســاختمان
ســینوهه  ،طبقــه ســوم واحــد  ،5كـــد پســتی 71347-44195 :
 -14ســاير اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد مناقصــه منــدرج اســت .ضمنـاً چنانچــه در مــورد مفهــوم قســمتي از اســناد مناقصــه ابهــام يــا ســئوالي
وجــود داشــته باشــد مــي تواننــد بــه صــورت كتبــي بــا شــماره فكــس  071 -32359047دبیرخانــه مركــزي شــركت بــرق منطقــه اي فــارس (امــور تــداركات
و قراردادهــا) مكاتبــه نماينــد.
 -15به پیشنهادهاي فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :تلفن مركز راهبری و پشتیبانی  1456می باشد.
شناسه آگهی 1193885 :
شركتبرقمنطقهايفارس
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مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان
گفت :بازرسی فنی ساختمان بیمارستانها در
اولویت کار این ستاد قرار دارد.
به گزارش ایرنا ،ستاد مرکزی معاینه فنی
ساختمان که با هدف «بررسی میزان سالمت
ساختمانها» شکل گرفته و بازرسیهای دورهای از
ساختمانهای در حال بهرهبرداری اعم از مسکونی
و تجاری را در دستور کار خود دارد ،تاکنون چهار
هزار مدرسه را در استان تهران مورد بازرسی قرار
داده است تا از وقوع حوادث جلوگیری کند و
اکنون نیز طرح جامع معاینه فنی ساختمانهای
کشور در دستور کار دارد .بر اساس آمار موجود
از وضعیت ساختماهای کشور ،از عمر بسیاری
از ساختمانهای عمومی دولتی و غیر دولتی و
حتی شخصی بیش از چند دهه میگذرد و این
ساختمانها بعد از هر بار زلزله و سیل دچار
آسیبهایی میشوند که با چشم غیر مسلح دیده
نخواهد شد و نیاز است با دستگاههای اسکن و با
ابزار دقیقی نمونهبرداری انجام شود.
ستاد معاینه فنی ساختمان برای این کار موفق
شد ه است دستگاههای دقیقی را وارد کشور
کند و تفاهمنامههای خوبی را با شرکتها و
آزمایشگاههای تخصصی در این حوزه به امضا
برساند .آنطور که «فرنام خجستهفر» مدیرعامل
ستاد معاینه فنی ساختمان گفته است با معاینه
فنی ساختمانهای در حال بهره برداری و رفع
نواقص آنها ،ضمن افزایش طول عمر ساختمانهای
مورد بهره برداری ،حوادث به حداقل می رسد و از
وقوع حوادثی چون «پالسکو» پیشگیری میشود.
در همین راستا روز یکشنبه مراسم رونمایی از پالک
معاینه فنی بیمارستان بهمن در تهران در راستای
افزایش ایمنی مراکز درمانی برگزار شد« .فرنام
خجسته فر» در این مراسم به موضوع الزام بازرسی
دورهای و اهمیت پیشگیری از حوادث ناگوار و
کاهش خسارات ناشی از آن اشاره کرد و گفت:
ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان ،بازرسی فنی
بیمارستانها را در اولویت کار خود قرار داده است.
خجستهفر همچنین خواستار تشکیل تیم ارزیابی
ایمنی در بیمارستانها به منظور حفظ جان افراد
در مقابل حوادث و بالیا شده و بر این موضوع
تاکید کرده است .در پایان این مراسم ،اعتبارنامه
پالک معاینه فنی توسط مدیر عامل ستاد به رئیس
بیمارستان بهمن اهدا شد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

از کلیــه تولیــد کننــدگان و تامیــن کننــدگان واجــد شــرایط کــه دارای اســتانداردهای مــورد تاییــد مربــوط مــی باشــند ،بــه منظــور شــرکت در ایــن مناقصــه دعــوت بــه
عمــل مــی آیــد.
مناقصه گزار :شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن واحد مناقصات07138114035 - 07138114045 :
شماره دفتر امور کاال(تاییدیه نمابر)071-38114014 :
شماره نمابر07138244833 :
موضوع مناقصه :خرید قطعات یدکی کنتور آلتراسونیک مدل فلوسیک
نحوه شرکت در مناقصه ،مهلت و محل ارسال مدارک:
• شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2000092586000117 ،می باشد .متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف :نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.
ب :بــرای دریافــت اســناد مناقصــه ،از طریــق نشــانی اینترنتــی ( https://setadiran.irکــد فراخــوان  ) 2000092586000117بــه مــدت  7روز از تاریــخ درج آگهــی
نوبــت اول اقــدام نمــوده و اســناد الزم بــه منظــور ارزیابــی کیفــی ،ارزیابــی شــکلی ،پیشــنهاد فنــی و پیشــنهاد مالــی را طــی مــدت  14روز از آخریــن مهلــت دریافــت اســناد،
حداکثــر تــا تاریــخ  1400/07/20در ســامانه مذکــور بارگــذاری نمــوده و در همیــن بــازه نســبت بــه ارســال ضمانــت نامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار و ســایر مــدارک الزم به
نشــانی شــیراز ،بلــوار اســتقالل ،تقاطــع بــاغ حــوض ،ســاختمان مرکــزی شــرکت گاز اســتان فــارس ،دبیرخانــه حراســت ،کــد پســتی 71759-57111 :اقــدام نماینــد .مناقصــه
گــران مــی بایســت تــا پایــان فرآینــد مناقصــه ،بــه منظــور آگاهــی از هــر گونــه تغییــر در اســناد مناقصــه ،زمــان گشــایش پاکــت هــا و  ...ســامانه فــوق را زیــر نظــر بگیرنــد.
• ذکر شماره تلفن ،شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال در نامه اعالم آمادگی ضروری است.
تاریخ چاپ نوبت اول1400/06/30 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1400/06/31 :
شناسه آگهی 1192294 :
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس
نوبت دوم
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جدی برای فرد به وجود نمیآورند .واکسن کرونا هم از این قاعده
مستثنی نیست و عوارض جدی ایجاد نمیکند.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با تاکید بر اینکه براساس
مطالعات انجام شده ،واکسن کرونا عارضه خیلی مهمی در
نوجوانان ایجاد نمی کند و شاید در تعداد کمی از این گروه سنی
به صورت درد در ناحیه محل تزریق ،تب و لرز خفیف و سردرد
بروز کند ،عنوان کرد :این عوارض معموال کوتاه مدت بوده و طی
یک تا دو روز از بین میرود.
والدین نگرانی در تزریق واکسن کرونا به فرزندانشان نداشته
باشند
وی با تاکید بر اینکه والدین نگرانی در تزریق واکسن کرونا به
فرزندانشان نداشته باشند ،بیان کرد :از زمان شیوع کرونا تاکنون
نزدیک به  200میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتال شدهاند که
از این تعداد حدود  4میلیون مرگ گزارش شده است.
جماعتی تصریح کرد :خوشبختانه براساس آمار ارائه شده
درگیری کودکان نسبت به والدین بسیار کمتر بوده است و حدود
 5درصد از موارد درگیری مربوط به کودکان بوده است .بسیاری
از کودکان عالئم بسیار خفیف تری نسبت به بزرگساالن داشتند
و اغلب این بیماری به صورت تب ،سرفه و ضعف و بدن درد در
آنها بروز میکند.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه تعداد کمی از
کودکان به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری شدهاند،
عنوان کرد :البته یک سوم آنهایی که به دلیل درگیری ریوی
بستری شدهاند بیماری شدیدی داشته و در آیسییو هستند.
واکسیناسیون در کودکان و نوجوانان بسیار اهمیت دارد
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد :اغلب کودکانی که
بیماری تنفسی یا قلبی عروقی دارند ریسک بیشتری نسبت به
دیگر کودکان درخصوص نارسایی تنفسی و ریوی در پی ابتال به
کرونا داشتهاند .واکسیناسیون نوجونان از شدت بیماری ،بستری
شدن و درگیری ریوی این گروه سنی جلوگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون در کودکان و نوجوانان بسیار
اهمیت دارد ،گفت :کودکانی که واکسینه شدهاند عالوه بر اینکه
نسبت به اطرافیان ایمن میشوند از سوی دیگر سبب میشود
که زودتر به مدرسه رفته و عوارض ناشی از خانه ماندن همچون
مشکالت روحی ،جسمی و خانوادگی که حدود یک سال و نیم
است وجود دارد ،رها میشوند.
بهترین نوع واکسن کرونا برای نوجوانان  12تا  18سال
جماعتی افزود :توصیه ما این است که واکسیناسیون در
نوجوانان  12تا  18سال انجام شود؛ واکسیناسیون کودکان کمتر از
این سال هنوز در حال مطالعه بوده و دُز واکسنی که باید به آنها
تزریق شود در حال بررسی است .مطالعات هنوز کامل نشده و
بعد از اتمام تصمیم نهایی اخذ خواهد شد.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به اینکه واکسیناسیون
در سنین  12تا  18سال در اکثر کشورها در حال انجام است ،به
نوع واکسن تزریقی به این گروه سنی اشاره و عنوان کرد :به طور
کلی هر واکسنی که از سوی سازمان غذا و داروی کشور تایید شود
میتواند در نوجوانان  12تا  18سال استفاده شود و نیازی نیست
که به سمت و سوی واکسن خاصی برویم.
وی تاکید کرد :در کشورهای دیگر هم از تمامی واکسنهایی
که توسط سازمان غذا و داروی آن کشورها تایید شده ،برای
واکسیناسیون نوجوانان استفاده میکنند.

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات – مصــوب
 1383مجلــس شــورای اســامی از محــل اعتبــارات طرحهــای عمرانــی  ،بــه منظــور اجــرای پــروژه ای مطابــق
مشــخصات زیــر از کلیــه پیمانــکاران حقوقــی واجــد شــرایط  ،جهــت شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل آورد .
 – 1کارفرما  :شرکت آب و فاضاب سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه  :عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضاب شهر زاهدان ( اولویت اول ) 1400
 – 3دستگاه نظارت  :شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضاب.
 – 4مبلــغ بــرآورد اولیــه  ( 79/965/926/377 :هفتــاد و نــه میلیــارد و نهصــد و شــصت و پنــج میلیــون و نهصــد و بیســت و شــش
هــزار و ســیصد و هفتــاد و هفــت ) ریــال .
 – 5مدت اجرای کار  ( 6 :شش ) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانکار  :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته آب ( حداقل پایه . ) 5
 – 7مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه  ( 4/000/000/000 :چهار میلیارد ) ریال
نــوع تضمیــن  :الــف – رســید بانکــی واریــز وجــه نقــد و ب – ضمانتنامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه هــای صــادره از ســوی موسســات
اعتبــاری غیربانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران هســتند بــه نفــع کارفرمــا .
-8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه :
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  1400/06/30لغایت  1400/07/07می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  14مورخ  1400/07/18می باشد .
تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت  8مورخ  1400/07/19می باشد .
لــذا شــرکتهای واجــد شــرایط مــی تواننــد پــس از انتشــار فراخــوان بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)
بــه آدرس  www.setadiran.irو بــا پرداخــت مبلــغ ( 500000پانصــد هــزار ) ریــال  ،اســناد مناقصــه را دریافــت و بــا توجــه بــه
مندرجــات اســناد مناقصــه و در مواعــد زمانــی منــدرج در ســامانه  ،مــدارک الزم شــامل پــاکات (الــف)  ( ،ب) و ( ج ) را مطابــق بــا
شــرایط مناقصــه تهیــه و بصــورت فایلهــای  PDFدر ســامانه فــوق بارگــذاری نماینــد .
نوبت اول  1400/06/30 :نوبت دوم 1400/06/31 :
شرکت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان
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دفتر حقوقی و قرارداهای شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

دانشــگاه دریانــوردی و علــوم دریایــی چابهــار در نظــر دارد از طریــق
ارزیابــی و مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای  ،نســبت بــه خریــد  ،نصــب و
راه انــدازی یــک دســتگاه چیلــر تراکمــی دو پارچــه بامبــرد  134Aبــه ظرفیــت واقعــی 130
تــن اقــدام نمایــد .از کلیــه شــرکت هــای دارای صالحیــت هــای الزم و واجــد شــرایط دعــوت
مــی گــردد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و نیــز خریــد اســناد ارزیابــی و اســناد مناقصــه
تقاضانامــه کتبــی خــود را بــه دفتــر معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه ارائــه نماینــد .
مهلت خرید اسناد  :از تاریخ  1400/06/30لغایت 1400/07/07
مهلت تسلیم پیشنهاد  :ساعت  13مورخ 1400/07/21
زمان جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه پس از انجام ارزیابی  ،تعیین و اعالم می گردد .
توجــه  :در کلیــه مهلــت هــای فــوق  ،روزهــای پنــج شــنبه و تعطیــالت رســمی مســتثنی
مــی باشــند .
آدرس  :چابهــار – بلــوار دانشــگاه  -دانشــگاه دریانــوردی و علــوم دریایی چابهار – ســاختمان
اداری – معاونــت اداری و مالــی تلفن 05435320020-3 :
هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود .
نوبت اول  1400/06/28 :نوبت دوم 1400/06/30 :
2553

روابط عمومی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

