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اخبار

اوضاع مدارس نابسامان است

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان
غذا و دارو:

شاد ناکوک

به گزارش همشهریآنالین ،در ظاهر مدارس  ۱۸روز است
که باز شده و تکلیف دانشآموزانی که باید آموزش حضوری یا
مجازی ببینند ،هم مشخص است ،اما کالس درس ،سامانه شاد،
مدیر مدرسه و معلمان دچار همان آشفتگیها و مصایب سال
گذشتهاند و تازه چند مشکل دیگر هم به مشکالتشان اضافه
شده؛ در این میان وزیری هم نیست که این کشتی بحرانزده را
به ساحل امنی برساند.
مسئله اول :آموزش حضوری
 ۱۸شهریور امسال علیرضا کاظمی ،سرپرست وزارت آموزش
و پرورش در جلسه شورای معاونان استان گلستان اعالم کرد:
« بازگشایی مدارس برعهده مدارس و شورای آموزشو پرورش
شهرستانها خواهد بود ».اما در بیست و سوم شهریور کاظمی
نظرش را تغییر داد و گفت« :تقریبا حدود  ۱۰۰هزار کالس درس
زیر  ۱۵دانشآموز و  ۴۰هزار مدرسه با جمعیت زیر  ۷۵نفر داریم
که منعی برای بازگشایی آنها وجود ندارد».
بیستوپنجم شهریور برای بار سوم نظر سرپرست وزارت
آموزش و پرورش تغییر کرد و این بار گفت« :در مناطق شهری
ترجیح این است که مدارس را دیرتر بازگشایی کنیم؛ چراکه ما
عالوه بر استانداردهای داخل کالس درس و مدرسه ،مالحظات
جابهجایی درون شهرها را هم داریم و تصمیمگیری درباره
بازگشایی حضوری به انجمن اولیا و مربیان و مدارس واگذار شده
است ».در ادامه وزارت آموزش و پرورش اطالعیه شماره  ۶را در
سیام شهریورماه با این مضمون منتشر کرد« :اگر تعداد افراد در
کالسها با احتساب یک و نیم متر فاصله و  ۲متر و  ۲۵سانتیمتر
مساحت برای هر نفر درنظر گرفته شود ،بازگشایی مدارس مانعی
ندارد».
بهدنبال این اطالعیه برخی مدارس غیردولتی حتی در شهرهای
بزرگ کالسهای درسشان را حضوری کردند .اما حاال با گذشت
 ۱۸روز از گوشه و کنار صدای اعتراض برخی والدین بلند شده
که این مدارس پروتکلهای بهداشتی قید شده در اطالعیههای
متعدد آموزش و پرورش را رعایت نمیکنند و کالسهای درس
را با ظرفیت بیشتر تشکیل دادهاند .برخی دیگر نیز میگویند
که مدیریت مدرسه از آنها به اجبار رضایتنامه گرفته و گفته
درصورت ابتالی فرزندشان به بیماری کرونا مسئولیت با خود
والدین است.
نورا حسینی که پسرش دانشآموز پایه سوم مدرسه غیردولتی
در منطقه  ۶تهران است ،در اینباره میگوید« :مدرسه پسرم
حضوری شده و فرزندان ما هر روز از ساعت  ۸تا  ۱۴در مدرسه
هستند ،اما تاکنون به ما اجازه ندادهاند که وضعیت کالسها
را رصد کنیم .بعد هم مدیر مدرسه حضوری و بهطور شفاهی
یک رضایتنامه را به والدین دیکته کرده و گفته باید بنویسید که
مسئولیت هرگونه بیماری فرزندتان با خودتان است .والدینی را
هم که رضایتنامه ننویسند ،تهدید میکنند که آموزش فرزندتان
مجازی میشود».
مسئله جمعیت باالی کالسها ،بیشترین دغدغه والدین
دانشآموزانی است که آموزششان حضوری شده است .ترالن
عقدایی ،مادر سوگل ،دانشآموز پایه اول شیرازی در اینباره به
همشهری گفت« :قرار بر این بود که فاصلهگذاری فیزیکی بین
هر دانشآموز حداقل یکونیم متر باشد ،اما االن فرزند من در
کالسی درس میخواند که فاصلهاش با همکالسی دیگرش فقط

وزیر بهداشت:

فروش واکسن ایرانی آنفلوآنزا از
اواخر هفته در داروخانهها

آغاز آموزش حضوری برخی مدارس با کمترین رعایت پروتکلهای بهداشتی ،ناکوک بودن شاد ،واکسنگریزی برخی معلمان و
دانشآموزان و مشخص نشدن وزیر ،چهار مسئله اساسی این روزهای آموزش و پرورش است.

یکی از
نگرانیهای
جدی اهالی
مدرسه از مدیر
گرفته تا معلمان،
شآموزان و
دان 
والدین آنها این
است که تکلیف
دانشآموزان
و معلمانی که
واکسننمیزنند،
چیست؟
نیممتر است .وقتی اعتراض کردیم و گفتیم قرار بود بچهها به ۲
گروه تقسیم شوند و در ساعات یا روزهای متفاوتی به مدرسه
بیایند ،گفتند که چنین چیزی ممکن نیست و معلم نمیتواند یک
درس را  ۲بار برای هر گروه تکرار کند و خسته میشود».
او اضافه کرد« :بابت این موضوع به آموزش و پرورش منطقه
رفتیم و از بازرسی خواستیم که به مدرسه سرکشی کنند ،اما آنها
بعد از مراجعه گفتند که مشکلی نیست و نگران نباشید!»این
ت
مشکالت فعال مربوط به مدارس دولتی و غیردولتی کمجمعی 
است و درصورت بازگشایی مدارس با جمعیت باالی ۳۰۰و
۵۰۰دانشآموز مشخص نیست که وضعیت فاصلهگذاری به چه
شکل پیش خواهد رفت؟
مسئله دوم :شاد ناکوک
شبکه آموزش دانشآموزی یا «شاد» که ابتدای سال تحصیلی
گذشته با هزار اما و اگر افتتاح شد ،امسال هم با نواقص جدی
و متعددی روبهروست .مهمترین مسئله مدارس در شاد
کالسبندی نشدن دانشآموزان هر پایه است که با گذشت تقریبا
ه
 ۳هفته هنوز بهطور کامل برطرف نشده است .دومین مسئل 
وارد نشدن اطالعات دانشآموزان پایه اول ابتدایی در شاد است
که آنها هم دسترسی به کالس آنالین در این فضا را فعال ندارند.
سومین مسئله ثبت نشدن اطالعات دانشآموزان میانپایهای
است که برای سال تحصیلی جدید از مدرسهای به مدرسه دیگر
منتقل شدهاند و آنها هم به همین دلیل دسترسیشان به شاد
فعال قطع است.

نرگس آمری ،دانشآموز پایه نهم در اینباره میگوید« :مدیر
مدرسه اعالم کرد تا زمانی که در شاد کالسبندی نشدید ،باید
در واتساپ کالسهایتان برگزار شود .آنجا هم که امکان برگزاری
کالس نیست و به همینخاطر بعضی معلمان از تدریسشان
ویدئو ضبط میکنند و در گروه میفرستند .از طرفی بعضی از
معلمان در دروس تئوری مثل تاریخ ،جغرافیا ،ادبیات و...آموزش
آنالین را جدی نمیگیرند و میگویند مدارس در نیمه آبان باز
میشود و تا آن زمان صبر کنید».
محمود حبیبی ،مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت
آموزش و پرورش درباره این دسته از مشکالت شاد به همشهری
گفت :تالش کردیم امکان کالسبندی و مدیریت کالسها را
بهخود مدیران مدارس واگذار کنیم .همچنین گفتیم اگر اطالعات
تحصیلی و شخصی دانشآموزان از سیدا به شاد نیامده بود،
س اولیهایی که
مدیر شخصا آن را ثبت کند.او درباره مشکل کال 
بهدلیل ثبت نشدن اطالعاتشان در شاد ،امکان آموزش مجازی
در این سامانه را ندارند ،گفت :این مشکل در حال حل شدن
است و بهزودی دسترسی آنها ایجاد خواهد شد .انتقاد مدیران
مدارس ،معلمان و والدین دانشآموزان این است که چرا اموری
مانند کالسبندی و ثبت اطالعات دانشآموزان قبل از سال
تحصیلی انجام نشده و باید در ابتدای بازگشایی مدارس باعث
استرس و نگرانی آنها و دانشآموزان شود.
مسئله سوم :دانشآموزان و معلمان واکسنگریز
واکسیناسیون دانشآموزان از  ۲هفته پیش بهطور غیررسمی

پزشکان داروهای کمیاب را نسخه نکنند

وزیر بهداشت با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور کمبودی در زمینه
داروهای رایج ندادیم ،گفت :گاهی اوقات داروهای کمیاب را نسخه میکنند
که توصیه ما به پزشکان این است که وقتی داروهای تولید داخلی خوبی
داریم ،این داروهای کمیاب را نسخه نکنند که بیمار مجبور باشد دنبال آنها
بگردد و هزینه زیادی برایشان گذاشته شود.
به گزارش ایسنا ،بهرام عیناللهی در حاشیه ششمین نمایشگاه بینالمللی
ایران فارما ،با حضور در جمع خبرنگاران گفت :این نمایشگاه توانمندی
شرکتهای دارویی کشور را نشان میدهد .خوشبختانه ما پیشرفتهای
بسیار خوبی را در تولید دارو داشتیم که حدود  ۹۷درصد نیاز کشور را این
شرکتها تامین میکنند و درصدی هم داروهایی است که وارد میشود.
وی افزود :یکی از اقدامات مهمی که در این مدت انجام شده ،در زمینه
درمان کرونا بوده است .در آغاز بیماری کرونا داروی مشخص و مفیدی
را نداشتیم ،اما با تالش شرکتهای دارویی امروزه تمامی داروهایی که در
درمان کرونا مفید است ،در داخل تولید میشود و کمبودی در این زمینه
نداریم.
عیناللهی همچنین ادامه داد :مسئله مهمی که باید به آن اشاره کنم این
است که همیشه به پزشکانمان توصیه میکنیم که مصرف دارو را پایین

مدیران وزارت آموزش و پرورش چگونه میخواهند این مسئله
را حل کنند؟ آیا آنها اجازه خواهند داد که افراد واکسینه نشده
ب هراحتی در محیط مدرسه تردد کنند؟»
مسئله چهارم :آموزش و پرورش وزیر ندارد
درحالی کالف بازگشایی مدارس سخت بههم پیچیده که آموزش
 ۲ماه است که وزیر ندارد و همهچیز در این وزارتخانه
و پرورش 
در هالهای از ابهام فرو رفته است .علی یارنظر ،کارشناس مسائل
آموزشی در اینباره گفت« :درست زمانی که وزارت آموزش
و پرورش نیاز به مدیریت قوی و یکپارچه داشت تا مدارس با
کمترین بحران بازگشایی شوند ،این وزارتخانه بدون وزیر ماند.
االن مدیران در ردههای مختلف نمیدانند که تکلیفشان چیست
و باید چگونه عمل کنند .شاد بیشترین مشکالت را دارد و مدیر
ارشدی نیز باالی سر این سامانه نیست .مدارس غیردولتی
آموزشهایشان را بدون درنظر گرفتن پروتکلها حضوری کردهاند
و مدارس عشایری و روستایی در مناطق سرد با کمترین امکانات
باز شدهاند».
او تأکید کرد« :رئیسجمهوری زودتر وزیر پیشنهادی خود
را به مجلس معرفی کند تا حداقل موضوع بازگشایی مدارس
سروسامان بگیرد و این تصمیمگیریهای پراکنده و متناقض
مدیران میانی نیز تمام شود».

امکان تزریق واکسن کرونا در خانه
شهروندان پایتخت فراهم شد
جانشین شهردار تهران در ستاد مدیریت بحران
کرونای شهرداری پایتخت از اجرای فاز دوم پویش
جهادی واکسیناسیون این مجموعه شهری به
کارکنان و شهروندان خبر داد و گفت :در قالب این
طرح تزریق واکسن در منزل نیز امکانپذیر است.
به گزارش ایرنا ،علی نصیری افزود :در این
طرح تزریق واکسن کرونا به شهروندان از طریق
اتوبوسهای سیار ،واحدهای مستقر در  ۲۲ایستگاه
مترو ،اعزام واحد سیار به  ۲۲۰مسجد در سطح
شهر و برقراری خط ارتباطی شهروندان با سامانه
 ۱۳۷ویژه سالمندان و معلوالن متقاضی واکسن در
منزل پیشبینی شده است .وی با اشاره به راهاندازی
پویش جهادی تزریق  ۳۰۰هزار دُز واکسن کرونا از
سوی شهرداری تهران که از روز اول مهرماه آغاز شد،
اظهار کرد :فاز دوم اجرای این طرح به منظور رفاه
حال شهروندان و شتاب بخشی در امر واکسیناسیون
بزودی با حضور شهردار تهران آغاز میشود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
همراه ارزیابی کیفی فشرده شماره 1400/6

نوبت دوم
آورند .بیماران ما باید بدانند که بسیاری از بیماریها میتواند بدون دارو
درمان شود و اینطور نیست که همه درمانها با دارو باشد و باید حداقل دارو
پسماند
سازمان مدیریت
مصرف
برای بیمار مصرف شود .مصرف داروی ما در کشور باالتر از متوسط
جهانی است که باید اآن را کاهش دهیم ،اما خوشبختانه کیفیت داروهایی
که در ایران تولید میشود ،بسیار قابل قبول است.
وی افزود :برخی از کشورهای همجوار ما مرتب از ما درخواست کرده و
ابراز میکنند که داروهای ایرانی خوب است و مرتب درخواست میکنند که
این داروها را داشته باشند.
وی گفت :باتوجه به وضعیتی که در کشور هست و بیماری های مختلف،
معاونت غذا و دارو پیشبینی میکند که چه دارویی به چه مقداری تولید
شود .برخی اوقات ممکن است وضعیت خاصی ایجاد شود و یک بیماری
تغییر شکل یافته و مصرف دارویش باال رود .به عنوان مثال در زمینه داروی
بیماری قارچ سیاه ،به طور ناگهانی به دلیل کرونا مصرفش باال رفت و مقطع
کمی کمبود وجود داشت اما با تمهیدات سازمان غذا و دارو این برطرف شد.
وی گفت :در عین حال مصرف سرمهایمان طی مدتی باال رفته بود که
باید از شرکتهای دارویی تشکر کنیم که علیرغم اینکه مدت خیلی کوتاهی
کمبود سرم داشتیم ،حتی سه شیفت کار کردند که اکنون نه تنها سرم
داریم ،بلکه مازاد هم داریم و به اندازه کافی وجود دارد.
وزیر همچنین بهداشت گفت :در شرایط فعلی کشور کمبودی در زمینه
داروهای رایج ندادیم .گاهی اوقات داروهای کمیاب را نسخه میکنند که
توصیه ما به پزشکان این است که وقتی داروهای تولید داخلی خوبی داریم،
این داروهای کمیاب را نسخه نکنند که بیمار مجبور باشد دنبال آنها بگردد و
هزینه زیادی برایشان گذاشته شود.
وی ادامه داد :سیاست وزارت بهداشت این است که اوال تعارض منافع را
در شرکتهای دارویی و تجهیزاتی در نظر میگیریم .از پزشکان هم خواهش
کردیم که دارو را به صورت واقعی نسخه کنند و آنچه که مورد نیاز است،
نسخه شود .این هم جزو سیاستهای ما است .نکته دیگر هم اینکه باتوجه
با نیازی که برآورد میکنیم انشاءالله بتوانیم تامین دارو را انجام دهیم.
عیناللهی در پایان گفت :یکی از مسائلی که امروز ما با آن درگیریم،
مصرف انسولین است .انسولین از آنجایی که در کشور ما بیماران دیابتی
زیاد است ،مصرفش زیاد است .تا امروز هم انسولین وارداتی بوده است .اما
با پیشبینی معاونت غذا و دارو امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم در داخل
انسولین قلمی را تولید کرده و مشکل مردم را حل کنیم.

و از پانزدهم مهر بهطور رسمی در کشور آغاز شده است .در
برخی استانها پایگاه واکسیناسیون مخصوص دانشآموزی نیز
راهاندازی شده؛ بهطور مثال در استان تهران  ۱۰۰مدرسه در داخل
شهر و حدود  ۱۰۰مدرسه نیز در شهرستانهای استان تهران به
دانشآموزان واکسن میزنند ،اما بهگفته علیرضا زالی ،فرمانده
ستاد مقابله با کرونای تهران تا چهارشنبه چهاردهم مهرماه ،فقط
 ۳۰درصد دانشآموزان تهرانی برای تزریق واکسن به این مراکز
مراجعه کردهاند.
طبق آمار رسمی  ۱۵درصد معلمان کشور هنوز واکسن
نزدهاند؛ این در حالی است که واکسیناسیون فرهنگیان قبل
از واکسیناسیون سراسری در مرداد آغاز شده بود .همچنین
مسئوالن استانی بهطور پراکنده اعالم کردهاند که واکسیناسیون
معلمان و دانشآموزان اجباری نیست؛ بهطور مثال مسعود
ثقفی ،سخنگوی آموزشوپرورش شهر تهران در اینباره گفته
است« :واکسن زدن دانشآموزان اجباری نیست ،ولی توصیه
میشود که حتما واکسن را تزریق کنند».
حاال یکی از نگرانیهای جدی اهالی مدرسه از مدیر گرفته
تا معلمان ،دانشآموزان و والدین آنها این است که تکلیف
دانشآموزان و معلمانی که واکسن نمیزنند ،چیست و آیا
درصورت بازگشایی مدارس میتوانند در کنار افراد واکسینه شده
در کالس درس حاضر شوند؟ تاکنون هیچیک از مسئوالن آموزش
و پرورش در سطح وزارتی و استانی پاسخ این سؤال را ندادهاند.
مرتضی کیانی ،کارشناس بهداشت محیط در اینباره گفت:
«ستاد ملی مقابله با کرونا باید به صراحت نحوه مواجهه با
معلمان و دانشآموزان واکسینه نشده را اعالم کند؛ چون
درصورت بازگشایی مدارس ،این افراد منبع قوی انتشار ویروس
کرونا خواهند بود و جان همه را تهدید میکنند؛ بهخصوص که
کالس مدارس کوچک و جمعیت دانشآموزی در ایران باالست
و ساعات درسی هم زیر یک ساعت نیست».او افزود« :یکی از
سؤالهای جدی جامعه معلمی و دانشآموزی این است که

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و
دارو از فروش واکسن آنفلوآنزای ایرانی از اواخر
هفته در داروخانهها خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سید حیدر محمدی ،گفت:
واکسن آنفلوآنزا امسال دو تامینکننده خارجی
داشته است که وارد بازار شده و توزیع شده است.
دو تولیدکننده داخلی هم داریم که ان شاءالله
واکسنهایشان تا آخر هفته جاری وارد بازار
میشود و مردم میتوانند واکسن را از داروخانه
تهیه کنند .وی با اشاره به اینکه نوع تولید داخل و
وارداتی با یکدیگر تفاوتی ندارند ،تاکید کرد :چون
استانداردهای ما برای تولید داخل و وارداتی در
یک سطح است ،قطعا نمونههای تولید داخل هم
نسبت به نمونه خارجی نقصانی ندارد و ما این
اطمینان را میدهیم که واکسن آنفلوآنزای داخلی
از نظر اثربخشی همان اثربخشی نمونه وارداتی را
داشته باشد .محمدی تاکید کرد :قیمت واکسن
آنفلوآنزای وارداتی که با ارز نیمایی تامین شده
است  ۱۷۰هزار تومان است که بخشی از آن را
معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای گروههای
پر ریسک به شکل رایگان توزیع میکنند و نوع
داخلی واکسن نیز هنوز قیمتش ابالغ نشده
است اما قطعا قیمت پایینتری خواهد داشت.
این در حالی است که علی فاطمی ،نایب انجمن
داروسازان ایران قیمت واکسن چهار ظرفیتی
آنفلوآنزا در داروخانهها را  ۲۰۶هزار تومان اعالم
کرد که نسبت به سال قبل حدود پنج برابر افزایش
قیمت داشته و همین موضوع باعث استقبال کم
مردم برای تهیه این واکسن شده است.

شماره فراخوان در صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2000001545000009 :

شرکت تولید نیروی

برق زاهدان

مناقصه گزار  :تولید نیروی برق زاهدان
نوع مناقصه  :مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده
موضــوع مناقصــه  :خریــد لــوازم یدکــی مــورد نیــاز اورهــال و بازدیــد مســیر گاز داغ واحدهــای گازی  GEF5شــماره هــای  9-8-3-1نیــروگاه گازی
زاهــدان و واحدهــای  3-2نیــروگاه گازی کنــارک
مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار  8/986/872/188 :ریــال ( ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار میبایســت مطابــق بــا فرمــت
آئیــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مــورخ  1394/9/22و از زمــان بازگشــایی پیشــنهاد قیمــت دارای  3مــاه اعتبــار و همچنیــن قابلیــت تمدیــد بــه
مــدت  3مــاه دیگــر باشــد )
تاریــخ دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی و اســناد مناقصــه  :از ســاعت  8صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  1400/7/21لغایــت ســاعت  15:30روز
چهارشــنبه مــورخ 1400/7/28
نحوه دریافت اسناد مناقصه  :مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعام دریافت اسناد توسط مناقصه گر به صورت کتبی از طریق نمابر شماره  05433291130الزامیست .
تاریخ تحویل و بارگذاری پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه  :حداکثر تا ساعت  10روز شنبه مورخ 1400/8/15
نحوه تحویل پاکات مناقصه  :پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه می شود میبایست به دو شکل تحویل شود :
 -1بارگذاری پاکات به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی .
 -2تحویــل فیزیکــی اصــل پــاکات ارزیابــی کیفــی و پاکــت الــف اســناد مناقصــه مطابــق بــا زمانبنــدی بــه ادرس زاهــدان  ،زیبــا شــهر بلــوار پیامبــر
اعظــم روبــروی درب بیمارســتان پیامبــر اعظــم ســاختمان نیــرو دبیرخانــه شــرکت تولیــد نیــروی بــرق زاهــدان تلفــن  ( 05433291130 :تحویــل
پــاکات بــه هــر دو روش الزامیســت )
تاریــخ و محــل بازگشــایی پــاکات ارزیابــی کیفــی و مناقصــه  :پــاکات ارزیابــی کیفــی راس ســاعت  13صبــح روز شــنبه  1400/8/15بازگشــایی
میگــردد و مناقصــه گرانــی کــه حداقــل امتیــاز الزم (  60امتیــاز ) را کســب نمایــد بــه مناقصــات دعــوت و پــاکات ( الــف – ب – ج ) آنهــا در روز دوشــنبه
مــورخ  1400/8/17ســاعت  11صبــح بازگشــایی میگــردد محــل بازگشــایی امــور تــدارکات و قراردادهــای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق زاهــدان میباشــد .
مدت اورهال  3 :ماه شمسی پس از انعقاد قرارداد
م الف  579 :شناسه اگهی 1205212 :
نوبت اول  1400/07/19 :نوبت دوم 1400/07/20 :
شرکت تولید نیروی برق زاهدان
2898

فراخوان ارزيابی کیفی مناقصه عمومي يك مرحله اي
به شماره م ع SZ/00/706/

نوبت اول

تحت عنوان  :انجام خدمات تهیه و تأمین خودروهای سبک با راننده مورد نیاز اداره ترابری در منطقه عملیاتی نار و کنگان

شرکت بهرهبرداري نفت وگاز زاگرس جنوبي به مرکزيت شیراز  ،در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرايط کلي زير از طريق مناقصه عمومي يک مرحله ای همراه با ارزيابی کیفی واگذار نمايد.

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص)

 -1موضوع مناقصه  :انجام خدمات تهیه و تأمین خودروهای سبک با راننده مورد نیاز اداره ترابری در منطقه عملیاتی نار و کنگان
 -2شماره مناقصه  :معsz/00/706/
 -3نوع مناقصه  :عمومي يک مرحله اي
 -4مدت انجام کار  :يک سال
 -5مناقصه مورد اشاره در سامانه اينترنتی  setadiran.irبه شماره فراخوان  2000091701000135ثبت گرديده است.
 -6تضمیــن شــرکت در فرآينــد ارجــاع کار  :حداقــل بــه مبلــغ 000ر000ر900ر ( 8هشــت میلیــارد و نهصــد میلیــون) ريــال کــه بايــد بــه يكــي از دو صــورت زيــر ارائــه گــردد و همچنیــن درصــورت برنــده شــدن قــادر بــه ارائــه ضمانتنامــه انجــام
تعهــدات بــه میــزان  10درصــد بارمالــي ســالیانه پیمــان باشــد.
الف) -ارائه رسید وجه صادره از سوي حسابداري کارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذکر
ب) -ارائه ضمانتنامه بانكي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت ( 90روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت ( 30روز) ديگر قابل تمديد باشد .
 -7محل اجرا :منطقه عملیاتی نار و کنگان
 -8مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابی کیفی :حداکثر تا  5روز پس از بارگذاری اسناد در سامانه الكترونیكی ستاد دولت
 -9مهلت تسلیم (بارگذاری) اسناد استعالم ارزيابی کیفی :حداکثر  14روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابی کیفی.
 -10آدرس ســايت جهــت بارگــذاری اســناد ( www.setadiran.ir :در اســناد مناقصــه بــه اختصــار ((ســامانه ســتاد)) نامیــده میشــود) کــه مناقصــه گــران مــی بايســت ابتــدا اســناد اســتعالم ارزيابــی کیفــی را از ســامانه ســتاد دانلــود نمــوده و ســپس
بــا مراجعــه بــه ســايت  contract.szogpc.comپــس از آشــنايی بــا نحــوه تكمیــل و بارگــذاری اســناد اســتعالم ارزيابــی کیفــی ،خروجــی اســناد بارگــذاری شــده را در قالــب فايــل PDFدانلــود و ســپس در ســامانه ســتاد (بخــش مســتندات ارزيابــی
کیفــی) بارگــذاری نمايند..بــه کلیــه مناقصــه گــران تاکیــد مــی گــردد کــه کلیــه مراحــل دريافــت و بارگــذاری اســناد مناقصــه در ســامانه ســتاد ايــران بــه آدرس  www.setadiran.irمــی باشــد.
 -11آدرس :شــیراز-خیابان کريمخــان زند-روبــروی خیابــان خیام-نبــش کوچــه -42ســاختمان شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبی-تلفــن تمــاس اداره امورحقوقــی و پیمــان هــا 07132138396-8473:تلفــن تمــاس کمیتــه فنــی بازرگانــی:
 07132138285-8671تلفــن تماس کمیســیون مناقصــات07132138432:
 -12شرايط الزم جهت شرکت در مناقصه:
 –1-12داشتن شخصیت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شرکت (اساسنامه ،آگهي تأسیس روزنامه رسمي ،آخرين تغییرات)
 -2-12ارائه گواهینامه کد اقتصادي  ،شناسه ملي و کد پستی.
-3-12گواهینامه تايید صالحیت ايمني از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي که دارای اعتبار باشد.
 -4-12داشتن تايید صالحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در زمینه مربوطه که دارای اعتبار باشد.
 -5-12ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده از سوی برنده مناقصه پیش از عقد قرارداد الزامی خواهد بود.
 -6-12حداقل امتیاز ارزيابی کیفی قابل قبول برای شرکت در مناقصه ( 50امتیاز) می باشد.
 -7-12برآورد نهايی کارفرما به همراه صورتجلسه قبل از تسلیم پیشنهاد نرخ به شرکتهای واجد شرايط ابالغ می گردد .
 -13مبلغ برآورد اولیه مناقصه000:ر000ر000ر 250ريال
از کلیــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرايط بنــد  12دعــوت بــه عمــل مــی آيــد حداکثــر تــا  5روز پــس از بارگــذاری اســناد در ســامانه الكترونیكــی ســتاد دولــت جهــت اخــذ اســناد اســتعالم ارزيابــی کیفــی بــه آدرس اينترنتــی ســامانه ســتاد ايــران
مراجعــه و ثبــت نــام نماينــد و پــس از دريافــت اســناد اســتعالم ارزيابــی کیفــی ،کلیــه مــدارك و مســتندات منــدرج در آن را مطالعــه ،تكمیــل و در مهلــت مقــرردر ســايت مذکــور بارگــذاری نماينــد .ضمن ـ ًا ارزيابــی کیفــی مناقصــه گــران بصــورت
غیرحضــوری و صرف ـ ًا از طريــق ســامانه مذکــور صــورت خواهــد گرفــت .الزم بــه توضیــح اســت کــه پــس از ارزيابــی کیفــی مناقصــه گــران ،اســناد مناقصــه میــان متقاضیــان واجــد شــرايط توزيــع خواهــد شــد .بديهــی اســت بارگــذاری اســناد و
مــدارك جهــت ارزيابــی کیفــی بعــد از مهلــت مقــرر میســر نمــی باشــد.
از کلیــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرايط بنــد  14دعــوت بــه عمــل میآيــد حداکثــر بــر اســاس مهلــت مقــرر شــده در بنــد  10جهــت دريافــت اســناد مناقصــه و پیشــنهاد مالــی بــه ســامانه تــدارکات الكترونیكــی ســتاد دولــت مراجعــه نماينــد و در
مهلــت قانونــی تعییــن شــده در بنــد  11نســبت بــه بارگــذاری اســناد مــورد اشــاره اقــدام نماينــد .شــايان ذکــر اســت ارزيابــی ســاده مناقصــه گــران بصــورت غیرحضــوری و صرف ـ ًا از طريــق ســامانه مذکــور صــورت خواهــد گرفــت و پــس از دريافــت
مســتندات منــدرج در بنــد  14و پــاکات الــف و ب و ج ،ابتــدا ارزيابــی ســاده انجــام گرديــده و در صــورت اخــذ شــرايط الزم ،پــاکات الــف ،ب و ج گشــوده میگــردد .بديهــی اســت بارگــذاری اســناد و مــدارك مربوطــه بعــد از مهلــت مقــرر میســر نمــی باشــد.
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