3

جامعه

یکشنبه  30 /آبان  / 1400شماره 4966

www.ebtekarnews.com

خبر

مدیرعامل سازمان انتقال خون اعالم کرد

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران اعالم کرد

لزوم گسترش انبارهای استراتژیک سازمان انتقال خون
به گزارش ایسنا ،پیمان عشقی در نشست خبری سازمان
انتقال خون ،گفت :طی یک ماه اخیر یکسری حرکتهایی در
سازمان انتقال خون به ثمر نشست .از طرفی هم با نزدیک شدن
فصل زمستان ،مشکل همیشگی کمبود خون مطرح شد .همچنین
تغییراتی در نظام سالمت ایجاد شد.
عشقی ادامه داد :در اواخر دهه  ۸۰سازمان انتقال خون ایران
دو اقدام انجام داد؛ یکی ایجاد بانک خون سلولهای بنیادین
خونساز شکل گرفت به نام سپاس و بانک خون بند ناف هم
ایجاد شد .میدانید که پیوند مغز استخوان یعنی پیوند سلولهای
بنیادین خونساز .سازمان هم در حوزه خون بند ناف و هم خون
محیطی وارد شد .در حال حاضر حدود  ۴۱۵۰خون بند ناف طی
این  ۱۰سال جمعآوری شده که همه فرآیندهای تشخیصی و
تستهای مربوطه روی آنها انجام شد و حدود  ۲۴پیوند از این
تعداد نمونه نگهداری شده در بانک خون بند ناف سازمان انتقال
خون ایران مصرف شد که عمده آنها موفقیت آمیز بود.
وی گفت :البته بانک خون بند ناف سازمان انتقال خون ایران،
بانک عمومی است .به این معنا که خون بند ناف کسی را برای
خودش نگه نمیداریم .البته بانک خونهای خصوصی هم هستند
که برای خانواده و خود بچه نگهداری می کنند که البته برخی
جنبه های علمی آن زیر سوال است .در انتقال خون بندنافهای
جمع آوری شده ،در صورت استاندارد بودن ،برای کسی که ممکن
است در کشور نیازمند آن باشد ،نگهداری شده و به رایگان در
اختیار آن بیمار و مرکز درمانی قرار میدهیم.
عشقی با بیان اینکه جمع آوری ،پذیرش ،فرآوری و پردازش و
نگهداری و ذخیره سلولهای خون بند ناف در شرایط استاندارد
چ تعرفهای برایش
حدود  ۱۵تا  ۲۰میلیون هزینه دارد ،گفت :اما هی 
در نظر گرفته نشده است .به هر حال این میزان بودجه مصرف
میشود و مجبوریم از جاهای دیگر بزنیم ،چه بهتر که تعرفهای
در این زمینه در نظر گرفته شود و بیمهها آن را پرداخت کنند و
بخشی از هزینهها جبران شود.

وی افزود :در ماه گذشته دو پروژه عمرانی استراتژیک را افتتاح
کردیم .باید توجه کرد که از  ۲۰۰پایگاهی که داریم  ۶۹پایگاه را
خیرین ساختند .دو پایگاهی هم که اخیرا افتتاح شد باالی  ۱۰سال
از کلنگزنیاش میگذشت و معلق مانده بود .پروژه ساختمان
مرکزی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی در سن آباد بود که از
 ۳۵میلیارد اعتبار مورد نیاز فقط  ۸تا  ۹میلیاردش تامین شده بود،
اما با تالش و پیگیری تمام دستاندرکاران کار به انجام رسید.
پروژه بعدی پروژه اردکان بود.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ادامه داد :انبارهای استراتژیک
سازمان انتقال خون باید در کشور گسترش یابد .چه سردخانههایی
که پالسما را در آن نگه میداریم ،چه کیسههایی که باید تحت دما
نگهداری شوند .کیسههای خون و کیتها اینطور نیست که در
هر انباری قابل نگهداری باشد و انبار کافی برایشان در کشور
نداریم .انبار اردکان در شرایط پایداری و مطلوبی است که بعد
از دو سال فعالیت و باوجود عدم پرداخت اعتبارات عمرانی و
نبودن بودجههای تملک و دارایی ما ،به سرانجام رسید .میدانید
که در کشور اعتبارات گرفتن ،چانهزنیهای سنگین الزم دارد.
صدای انتقال خون در صدای کرونا دفن شده بود و حتی یک
ریال بودجه کرونا به ما داده نمیشد و میگفتند اعتبار کرونا برای
مراکز درمانی است .ارز ،قیمت تجهیزات و مصالح تاثیر عجیب و
غریبی گذاشته بود .نیروهای انسانی ما روزبروز کمتر میشد و با

مدیرعامل سازمان انتقال خون ضمن تشریح فعالیتهای بانک خون بندناف این سازمان ،در عین حال بر لزوم گسترش
انبارهای استراتژیک این سازمان در سراسر کشور تاکید کرد.

عشقی:
کووید که آمد
بودج ههای
کشور به سمت
کرونا رفت،
اوایل سال
 ۱۳۹۹حتی
به ما ماسک
یدادند،
نم 
میگفتندشما
کادر سالمت
نیستید
وجود همه این مشکالت پروژههای ما افتتاح شد.
عشقی در پاسخ به سوالی درباره علل کمبودهای خون در
کشور ،گفت :باید توجه کرد اهدای خون شاخص مشخص دارد
و اینکه ذخایر خون چقدر است ،مسئله دیگری است .خون را
نمیتوان برای مدت بسیار طوالنی ذخیره کرد .البته خونهای
نادر و بسیار نادر را میتوانیم برای  ۲۰سال ذخیره کنیم ،اما
نمیتوان خونهای کشور را اینطور هزینه کرد .بنابراین ما یک
ورودی داریم و یک خروجی و یک ذخیره چند روزه .مدتی
اعالم میشد که ذخایر خون را اعالم نکنید ،اما باید مردم و
اهداکنندگان در جریان این ذخایر باشند و بدانند که وضعیت
خون در استانها به چه صورت است .این به صورت یک نقشه
در کشور هست و طی چند روز اخیر وضعیت خوب بوده و همه
جا سبز بوده است.

وی ادامه داد :باید توجه کرد که از روزی که انتقال خون تشکیل
شد تا سال  ،۲۰۱۲روند رو به افزایشی داشت و از زمان آغاز جنگ
تحمیلی ،جهشی پیدا کرد و به حدود  ۶۰برابر روز اولش رسید که
همان عدد  ۲۷در  ۱۰۰۰بود .از سال  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹این پیک متوقف
شد و از سال  ۱۳۹۵شروع به اُفت کرد .اُفتی که همچنان با شیب
ثابتی در حال کاهش است تا به دوران کرونا رسید.
عشقی افزود :وقتی من وارد سازمان شدم ،شاخص اهدای خون
 ۲۵.۵به ازای  ۱۰۰۰نفر بود .دو علت برای این موضوع پیدا کردیم،
یکی از آنها توقف پروژه جمعآوری پالسمای تولیدی بود .ما
پالسماهای ناشی از اهدای خون را که مازاد بر مصرف بیمارستانی
است که به آن پالسمای بازیافتی میگوییم ،برای پاالیش و تبدیل

به دارو ارسال میکنیم .اکنون طی این فرایند  ۲۰۰هزار پالسما
داشتیم .نوع دیگر هم پالسما فرزیس است که بخش خصوصی و
نمایندگانپاالیشگرهای بینالمللی انجام میدهند که در دنیا هم
بخش خصوص انجام میدهد .حال انتقال خون هم وارد این کار
شده بود که باعث شد  ۲۳۰هزار اهدای خون کامل کم شود .یعنی
فردی که پالسما اهدا میکرد ،دیگر اهدای خون انجام نمیداد .این
 ۲۳۰هزارتا معادل  ۴۲هزار لیتر پالسماست که مجموعا طی چهار
سال  ۵هزار لیتر پالسما توانسته بودیم ،جمعآوری کنیم .ما این
پروژه را متوقف کردیم.
وی با بیان اینکه کرونا دنیا را با شوک خونی مواجه کرد ،گفت:
کره جنوبی ،ویتنام ،چین ،افریقا ،امریکا ،انگلستان ،ایتالیا،
فرانسه و ....همه دچار مشکل شدند و بسیاری از معافیتهای
اهدای خون را برداشتند که برایشان هزینههای باالیی داشت.
ایران هم با همین پدیده مواجه شد .کشورهای منطقه امرو بین
 ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش ذخایر خونی پیدا کردند ،اما با حمایتهای
مردم در سال  ۱۳۹۹نسبت به سال  ۱۳۹۸به طور میانگین ۸
درصد کاهش پیدا کردیم و  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۱۳۹۹افزایش
داشتیم .علیرغم اینکه پیک پنجم کرونا بسیار سنگین بود اما
افزایش داشتیم .بهطوری که در هفت ماهه امسال  ۷.۶درصد
نسبت به هفت ماهه سال گذشته رشد داشتیم .در کشور حتی
در بحبوحه گالیهها ،به عنوان مثال در  ۴ماه اول سال ۲۵ ،تا ۳۰
درصد رشد اهدای خون در خوزستان داشتیم .نباید اعتماد مردم
را به انتقال خون به بازی گرفت.
عشقی گفت :در دوران کرونا وضعیت ما در منطقه خیلی بهتر

کرونا در یک قدمی پیک ششم

بود .ما رفرنس بودیم و در این باره در کنفرانسهای بینالمللی
از ایران دلیل این موضوع را میپرسند .بنابراین کرونا آنقدرها ما
را نزد ،اما باز هم اهدای خون در حال کاهش است .چرا؟ .یکی
از دالیل این است که ترکیب جمعیتی جوان ما دارد کم میشود.
اهداکنندگان بار اول ما طی  ۱۰سال گذشته روند رو به کاهش را
نشان میدهند .پیک سنی اهداکنندگان خون  ۱۰سال قبل ۲۵
تا  ۳۵سال بود ،اما اکنون این سن به  ۳۶تا  ۴۵سال رسیده
است .یعنی طی این مدت اهداکنندگان جوان ما به اهداکننده
مستمر بدل نشدند .در عین حال سبک زندگی افراد هم تفاوت
کرده است .فرد برای اهدای خون آمده ،اما تاتو و حجامت کرده
است .ما نمیتوانیم از آنها خون دریافت کنیم .من وارد موضوعات
فرهنگی نمیشوم ،اما مطالعه شد و آمار وجود دارد؛ از میان
افرادی که تستهای تاییدیه مثبت هپاتیت سی داشتند۸.۹ ،
تنها مشکلشان این بوده که یکسال گذشته حجامت کردند که در
برخی شهرها  ۱۸درصد بوده است .بنابراین ما موظفیم فردی را که
حجامت کرده یکسال از اهدای خون معاف کنیم تا اگر بیماری
وجود دارد ،خودش را نشان دهد.
وی افزود :از سوی دیگر جوانان مملکت میآیند برای اهدای
خون و متوجه میشویم که جوان کشور فشار خون دارد ،نمیتوان
دیگر از او خون دریافت کرد .بنابراین تغییر ترکیب جمعیتی،
سبک زندگی و ...باعث شده که معافیتهای ما باال باشد .یکی از
باالترین معافیتها را در منطقه داشته باشیم و بر همین اساس
هم سالمت خون در ایران در حد کشورهای توسعهیافته است.
البته ما اقدامات مولکولی هزینه بر انجام نمیدهیم زیرا مانند
کشورهای توسعه یافته اعتبار نداریم ،اما ما با همین دقتها خون
را سالم نگه داشتیم و مردم با خیال راحت استفاده میکنند ،اما
این موضوع هم سبب شده کاهش اهدا داشته باشیم.
عشقی گفت :در عینحال کووید که آمد بودجههای کشور به
سمت کرونا رفت .اوایل سال  ۱۳۹۹حتی به ما ماسک نمیدادند.
میگفتند شما کادر سالمت نیستید .این درد را به کجا بگوییم.
از بودجه کرونا به سازمان انتقال خون چیزی تعلق نگرفت .در
عینحال برای کیسههای فیلتردار لکوسیت که برای تاالسمیها
استفاده میشود ،خودمان پول دادیم و  ۱۰۰میلیارد در این زمینه
از وزارت بهداشت طلبکاریم .با اینحال ما به خاطر حساب و
کتاب خون بیماران تاالسمی را زیر تیغ نبردیم .امیدواریم با
تغییراتی که پیش آمده توجه بیشتری به این حوزه شود.
وی با بیان اینکه ما درآمدهای اختصاصیمان را خرج کیت
و کیسه کردیم ،گفت :مشکل دیگر این بود که همه با افتخار
میگویند ما تختهای بیمارستانی را گسترش دادیم .چطور ممکن
است که بیمارستان بزنند و خوشحالیم که از سال  ۱۳۹۵تاکنون
 ۳۰هزار تخت بیمارستانی اضافه شده ،اما آیا یک تخت برای
اهدای خون در کشور اضافه شده است؟ .حتی آمار پایگاههای
انتقال خون ما کاهش یافته است .بهطوری که از  ۲۱۸پایگاه در
سال  ۱۳۹۸به  ۱۷۸پایگاه رسیده بود .تهران  ۲۲پایگاه داشته
اما اکنون  ۱۲پایگاه دارد .جمع کردن یک پایگاه برای ما مانند
قطع کردن درخت میماند .البته ما طی این دوره  ۲۰پایگاه
اضافه کردیم .در عین حال آیا برای تامین خون این بیمارستانها
برنامهریزی شد؟ .باید توجه کرد که برای هر تخت جراحی ۲۱
واحد خون باید تامین شود .برای هر تخت انکولوژی و پیوند ۷۶
واحد خون نیاز است .برای زنان  ۳۰واحد خون و برای  NICUنیز
 ۵۶واحد خون نیاز است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
گفت :اگر پوشش کافی واکسیناسیون انجام
نشود و یا مردم رعایت شیوهنامههای بهداشتی را
نادیده بگیرند بیتردید پیک ششم کرونا را پیش
رو خواهیم داشت.
به گزارش مهر ،علیرضا زالی ،درباره وضعیت
شیوع ویروس کرونا در استان تهران اظهار کرد:
هفتمین هفتهای است که در تهران شرایط با
ثبات کرونایی را از نظر شاخصهای بستری،
مراجعان سرپایی و فوتیها تجربه میکنیم.
در هفتهای که گذشت (در مقایسه با  ۱۱هفته
گذشته) پایینترین آمار مرگ و میر بر اثر ابتالء
به کرونا در استان تهران ثبت شده است.
وی با اشاره به اقبال گسترده تهرانیها نسبت
به انجام واکسیناسیون علیه کرونا خاطرنشان
کرد :طبیعتا ً پوشش حداکثری واکسیناسیون
جمعیت هدف در برابر کرونا میتواند به کاهش
و در ادامه قطع زنجیره کووید  ۱۹کمک کند.
زالی با بیان اینکه شکلگیری پیک ششم کرونا
اختیاری است توضیح داد :اگر چنانچه پوشش
کافی واکسیناسیون انجام نشود و یا مردم رعایت
شیوهنامههای بهداشتی را نادیده بگیرند بی تردید
پیک ششم کرونا را پیش رو خواهیم داشت.
وی کماکان رعایت شیوهنامههای بهداشتی را
برای مهار کرونا ضروری دانست و با اشاره به
نقش تک تک افراد جامعه در ریشهکن کردن
کرونا خواستار واکسیناسیون هرچه سریعتر
مردم در برابر بیماری کووید  ۱۹شد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا
در کالنشهر تهران ادامه داد :جلوگیری از
شکلگیری پیک ششم کرونا درگروی رفتارهای
اجتماعی و بهداشتی عموم مردم است.
به گفته زالی ،دنیا در حال تجربه موج جدید
بیماری کرونا است.
وی با اشاره به اینکه خطر شکلگیری پیکهای
جدید در اروپا محتمل است ،تاکید کرد :در
هفتهای که گذشت در نواحی مختلف کشورهای
اروپایی میزان ابتالء به کرونا افزایش چشمگیری
داشته است ،بنابراین زمانی که امواج جدید
بیماری به صورت طغیانها و یا شبه طغیان
شکل میگیرد هیچ کشوری از این پاندمی مصون
نیست.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در
کالنشهر تهران با اشاره به سویههای مختلف
ویروس کرونای دلتا در کشور توضیح داد :به
طور کلی واکسنهای موجود در جهان نسبت
به سویه دلتا اثربخشی کمتری دارند به شکلی
که تقریبا ً بین  ۱۵تا  ۲۵درصد میزان اثربخشی
واکسنهای جهانی در برابر این جهشها کمتر
شده است ،این موضوع به این مفهوم نیست که
اثر بخشی واکسنها به طور کلی تحت تأثیر قرار
گرفته بلکه به میزان کمی کاهش یافته است.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای

نوبت اول

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصة عمومي يک مرحله ای از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (سامانه ستاد) تامين نمايد:
2000093498000539

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
شماره مناقصه

00/4094

موضوع مناقصه

خدمات نگهباني از اماكن  ،اموال و تاسيسات پاالیشگاه چهارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار

 11,440,000,000ریال

نوع تضمين شركت درفرایند ارجاع كار

تضميــن شــركت در فراینــد ارجــاع كار بصــورت یكــي از تضاميــن قابــل قبــول وفــق آیيــن نامــه تضميــن شــماره
/123402ت 50659ه مــورخ  94/09/22هيــات وزیــران مــي باشــد.
 376,997,560,210ریال

مبلغ برآوردي مناقصه
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كيفي در سامانه ستاد
آخرین مهلت بارگذاري و ارسال مستندات ارزیابي كيفي (رزومه) در سامانه ستاد

طبق مواعد اعالم شده در سامانه تداركات الكترونيک دولت (ستاد)

آخرین مهلت بارگذاری پيشنهادات مالی در سامانه ستاد

متعاقب ًا پس از اعالم نتایج ارزیابی كيفی (ليست كوتاه) اعالم ميگردد./

آدرس مناقصه گزار

استان بوشهر -شهرستان عسلویه -شركت مجتمع گاز پارس جنوبی -ساختمان اداری مركزی پاالیشگاه چهارم  -پيمان ها

بديهــی اســت کليــه فرآينــد برگــزاری مناقصــه الکترونيکــی از طريــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت (ســامانه ســتاد) بــه نشــانی WWW.SETADIRAN.IR :انجــام مــی پذيــرد وبــه پيشــنهاد هــای خــارج از ســامانه ســتاد هيچگونــه
ترتيــب اثــری داده نخواهــد شــد و مناقصــه گــران بايســتی نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه ســتاد و دريافــت گواهــی امضــاء الکترونيکــی اقــدام نماينــد.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت  WWW.SPGC.IRمراجعه و يا با شماره تلفنهای 07731312761-2756تماس حاصل فرمايند.
نوبت دوم
شناسه آگهی 1225195 :
نوبت اول  1400/08/30 :نوبت دوم 1400/09/01 :
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روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

«آگهی مناقصه عمومی  -یک مرحله ای »
شماره مرجع1400-90:

نوبت دوم

شرکت برق منطقه اي فارس

شــرکت بــرق منطقــه اي فــارس ( بــه عنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار ) در نظــر دارد مناقصــه " احــداث فونداســیون طــرح جابجایــی خطــوط  400کیلوولــت بنــدرگاه -
چغــادک " بــه شــماره "  " ۲00000۱04۶0000۷۲را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــي دولــت بــه پیمانــکاری کــه دارای گواهــی صالحیــت پیمانکاری(حداقــل
رتبــه  5در رشــته نیــرو) و گواهــی صالحیــت ایمنــی باشــد واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل فراینــد مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ،ارائــه پیشــنهاد مناقصهگــران
و گشــایش پاکتهــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــي دولــت بــه آدرس www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .لــذا مناقصــه گــران صالحیــت دار در زمینــه
موضــوع مناقصــه مــي تواننــد جهــت اخــذ اســناد بــه ترتیــب اطالعــات زمانــي ذکــر شــده در ذیــل بــه ســامانه ســتاد مراجعــه و اســناد مربوطــه را دریافــت و پــس از
تکمیــل ،همــراه بــا اســناد و مــدارک خواســته شــده در ســامانه تــدارکات الکترونیکــي دولــت بارگــذاری نماینــد .الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت
قبلــي در ســامانه ،مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دریافــت گواهــي امضــا الکترونیکــي جهــت شــرکت درمناقصــه را محقــق ســازند .بــه پیشــنهاد هــای واصلــه خــارج
از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و همچنیــن بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا ،مشــروط ،مخــدوش و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر واصــل شــود ،
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .ســایر اطالعــات مــورد نیــاز بــه شــرح ذیــل اعــالم مــی گــردد.
-1تاريخ اولين انتشار اسنادمناقصه در سامانه  :از ساعت ۱0صبح روز یکشنبه مورخ ۱400/8/30
-2آخرين مهلت دريافت اسنادمناقصه از سامانه  :تا ساعت  ۱۲روز چهارشنبه مورخ ۱400/9/3
-3آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه :تا ساعت ۱۱روز شنبه مورخ ۱400/9/۲0
 -4تاريخ گشايش پاکات ارزيابی :ساعت  ۱۱:30روز شنبه مورخ ۱400/9/۲0
 -5آخرين مهلت تحويل اصل پاکات پيشنهاد( الف ،ب و ج ) :ساعت ۱4روز یکشنبه مورخ ۱400/9/۲۱
-6تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد ها :پس از کسب امتیاز الزم در ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اطالع رسانی می گردد.
 -7تاريخ بازديد مسير :ساعت  ۱0صبح روز سه شنبه مورخ ۱400/9/9
-8نوع کميت و کيفيت خدمات مورد نظر :وفق اسناد مناقصه خواهد بود
 -9نحوه برگزاری مناقصه :عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران(فشرده)
 -10مدت انجام کار ۶ :ماه هجري شمسي
 -11مبلغ برآورد 5۷.08۷.۶4۲.9۷۱ :ریال
 -12نــوع و مبلــغ تضميــن شــرکت در فراينــد ارجــاع کار :بــه صــورت یــک یــا ترکیبــي از تضامیــن بندهــاي الــف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح .خ مــاده  4آئیــن نامــه
تضمیــن معامــالت دولتــي بــه شــماره/۱۲340۲ت50۶59هـ مــورخ 94/9/۲۲و اصالحیــه شــماره /5۲۱۱ت5۷59۲هـــ مــورخ ۱400/۱/۲۲مصــوب هیــات وزیــران بــه مبلغ
دو میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه و چهــار میلیــون و ســیصد و هشــتاد و دو هــزار و یکصــد و چهــل و نــه ()۲.854.38۲.۱49ریــال مــي باشــد .بــه پیشــنهادهاي فاقــد
ســپرده ،ســپرده هــاي مخــدوش ،ســپرده هــاي کمتــر از میــزان مقــرر ،چــک شــخصي و نظایــر آن ،ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -13مــدت اعتبــار پيشــنهادها :پیشــنهادها بایــد از هرحیــث بــراي مــدت  90روز بعــد از تاریــخ تعییــن شــده بــراي تســلیم پیشــنهادها معتبــر باشــند و ایــن مــدت
بــراي  90روز دیگــر قابــل تمدیــد مــي باشــد.
 -14نشــانی ايــن شــرکت جهــت ارســال پاکتهــای «الــف» و «ب» و «ج»  :شــیراز – خیابــان زنــد – نبــش خیابــان فلســطین  -شــرکت بــرق منطقــه ای
فــارس -دبیرخانــه مرکــزی ( تذکــر مهــم ؛ ارســال یــک نســخه از پاکــت هــاي «الــف»( اصــل ضمانتنامــه) و «ب» ( بــه صــورت  )CDو»ج» (اصــل بــرگ پیشــنهاد
قیمــت و جــدول مقادیــر و قیمــت هــا بــه صــورت  )CDبــه صــورت فیزیکــی و الک و مهــر شــده الزامــی اســت)
 -15محل برگزاري مناقصه :شیراز ،خیابان زند ،نبش خیابان فلسطین ،شرکت برق منطقه اي فارس ،امور تدارکات و قراردادها
 -16نــام و نشــانی مشــاور :خدمــات مهندســی بــرق ( مشــانیر) بــه نشــاني تهــران – خیابــان ولیعصــر – باالتــر از میــدان ونــک – خیابــان شــهید خدامــی – کوچــه
شــادی – پــالک  ۱کــد پســتی ۱994۷5348۶ :
 -17ســایر اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد مناقصــه منــدرج اســت .ضمنـاً چنانچــه در مــورد مفهــوم قســمتي از اســناد مناقصــه ابهــام یــا ســئوالي وجــود داشــته
باشــد مــي تواننــد بــا شــماره فکــس  0۷۱ -3۲35904۷دبیرخانــه مرکــزي شــرکت بــرق منطقــه اي فــارس (امــور تــدارکات و قراردادهــا) مکاتبــه نماینــد.
 -18به پیشنهادهاي فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :تلفن مرکز راهبري و پشتیباني سامانه  ۱45۶مي باشد.
شناسه آگهی ۱۲۲4۷8۷ :
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شركت برق منطقه اي فارس

آگهی مناقصه عمومی
به شماره  215/36113مورخ 1400/08/24

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
شیراز

شــرکت آب و فاضــاب شــیراز در نظــر دارد از طریــق برگــزاری مناقصــه ســرویس،تعمیر و نگهــداری تجهیــزات رایانــه ای
( ســخت افــزاری و نــرم افــزاری ) شــرکت آب و فاضــاب شــیراز در محــدوده شــهر شــیراز وشــهر صــدرا را بــر اســاس فهرســت بهــاء و مقادیــر
مقطــوع بــه شــرح زیــر بــه شــرکت هــا و پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .
 -1محل اجرا  :شیراز
 -2مدت اجرا  ( 12 :دوازده ) ماه .
 -3محــل اخــذ اســناد مناقصــه و تســلیم پیشــنهادات  :شــیراز – بلــوار آیــت ا ...ربانــی – بیــن کوچــه  17و  -15اداره مرکــزی شــرکت
آب وفاضــاب شــیراز – دبیرخانــه شــرکت تلفــن :
0713-2281156-8
 بــرآورد اولیــه  ( 6/475/664/888 :شــش میلیــارد و چهارصــد و هفتــاد و پنــج میلیــون و ششــصد و شــصت و چهــار هــزار و هشــتصد و هشــتادو هشــت ) ریــال
 -5تاریخ شروع فروش اسناد 1400/08/29 :
 -6تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه  :تا ساعت  12روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03
 -7تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر تا ساعت  12روز شنبه مورخ 1400/09/20
 -8تاریخ بازگشایی پاکات  :ساعت  10روز یکشنبه مورخ  1400/09/21در محل سالن کنفرانس شرکت
 -9بــه مدارکــی کــه فاقــد امضــاء  ،مشــروط  ،مخــدوش و مدارکــی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در ایــن آگهــی واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر
داده نخواهــد شــد .
 -10مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی برگزار و اعتبار آن از محل بودجه جاری شرکت می باشد .
 -11دستگاه نظارت  :معاونت منابع انسانی و تحقیقات
 -12اعتبار پیشنهادها  :سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
 -13مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  324/000/000 :ریال
 -14قیمت اسناد  1/000/000 :ریال واریز به حساب شماره  0105699022004بانک ملی مرکزی بنام شرکت آب و فاضاب شیراز .
 -15نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :ضمانتنامــه بانکــی – واریــز نقــدی بــه حســاب شــرکت آب و فاضــاب شــیراز – چــک بانکــی تضمینــی
در وجــه شــرکت آب و فاضــاب شــیراز – مســدودی مطالبــات مناقصــه گــر در صــورت وجــود مطالبــات از شــرکت آب و فاضــاب شــیراز .
 -16سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .
متقاضیــان مــی تواننــد قبــل از خریــد اســناد و شــرکت در مناقصــه از طریــق ســایت هــای زیــر اطاعــات مناقصــه را دریافــت نمــوده و اقــدام بــه
خــود ارزیابــی نمــوده و چنانچــه امتیــاز مناســبی در خــود ارزیابــی کســب مــی نماینــد ،اســناد را خریــداری کننــد .
وب سایت جهت اطاعات بیشتر آگهی مناقصه  http://iets,mporg.ir، http.//www.nww.ir ، www.abfa-shiraz.comمی باشد .
شــرکت هــا و پیمانکارانــی کــه دارای رتبــه بنــدی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در پایــه  2یــا باالتــر رشــته انفورماتیــک – خدمــات پشــتیبانی و
گواهینامــه تائیــد صاحیــت ایمنــی معتبــر صــادره از اداره کل تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی بــوده و مایــل بــه شــرکت در مناقصــه مــی باشــند مــی
تواننــد بــا اعــام امادگــی کتبــی نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد .
باتوجــه بــه الــزام ثبــت اطاعــات مناقصــات در پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت در پایــگاه
مذکــور بــه آدرس ذیــل ثبــت نــام و کــد کاربــری دریافــت نماینــد و همــراه بــا پــاکات پیشــنهاد خــود کــد کاربــری را تحویــل دهنــد .
http://iets.mporg.ir
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