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کاهش تلفات کرونایی و افزایش شهرهای قرمز

آخرین وضعیت محدودیتهای کرونایی

بازگشاییهای همزمان خطرناک است
به گزارش ایرنا ،براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی
شهرهای کشور که از  ۱۳آذر ماه اعمال میشود ،با عبور از خیز پنجم
کرونا ،تهران و  ۱۴مرکز استان دیگر در وضعیت آبی کرونا قرار گرفته،
 ۲۸۴شهرستان در وضعیت آبی ۱۵۳ ،شهرستان زرد ۹ ،شهرستان
نارنجی و شهرستانهای طبس(خراسان جنوبی) و بهاباد(یزد) به علت
افزایش روند بستری کرونا ،مجددا در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند.
در عین حال در روز جمعه خراسان جنوبی ،سمنان ،خراسان
شمالی ،بوشهر ،اردبیل ،کردستان ،گلستان و مازندران ،هیچ موردی
از مرگ و میر ثبت نکرده اند و درسیستان و بلوچستان ،زنجان،
هرمزگان ،قم و خوزستان ،فقط یک بیمار کرونایی جان خود را از دست
داده است .تلفات روزانه کرونا یکم آذر ماه و پس از  ۲۳۴روز دو رقمی
شد و به  ۹۷نفر رسید .همچنین روز پنجشنبه  ۱۱آذر ماه تعداد تلفات
روزانه کرونا  ۷۶نفر یعنی پایینترین رقم پس از عبور خیز پنجم کرونا
از کشور رسید.
آمارهای رسمی در کشور نشان از کاهش رعایت پروتکلها بهداشتی
تا زیر  ۴۷درصد دارد و اگر این روند به عادت همگانی تبدیل شود باید
منتظر عواقب ناخوشایند آن بود ،چنانکه هنوز شماری از عادیانگاران
در بیمارستانها روزهای سخت تجربه میکنند .اینکه سویه جدید
کرونا این روزها آفریقا را به سمت دیگر قارهها در نوردیده و هراس
جهانی برای کم اثر شدن واکسیناسیون در پی داشته ،نکتهای قابل
تامل برای رجوع به روزهای نخست شیوع کرونا در کشور است که
همه باید به خود سخت بگیریم تا شاهد روزهای سختتری نباشیم.
هرچند بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هفتم آذر ماه گفت ،تا به امروز موردی از ابتال به سویه جدید کرونا که
در آفریقای جنوبی شایع شده ،در کشور گزارش نشده است ،اما در
کنار واکسیناسیون ،مردم باید همچنان رعایت پروتکلهای بهداشتی
را جدی بگیرند تا از گزند کرونا و سویههای مرگبار آن در امان بمانند.
زدن واکسن باید عادیانگاری نشود
مصطفی صالحیوزیری مسئول آزمایشگاه مرجع کشوری کووید
 ۱۹انستیتو پاستور ایران در این زمینه میگوید :زدن واکسن کرونا
نباید عامل سادهانگاری هموطنان شود و همه باید از عادیانگاری به
شدت پرهیز کنیم ،تزریق واکسن همراه با رعایت دقیق پروتکلهای
بهداشتی ،به خوبی در برابر ویروس کرونا از جمله «اومیکرون»
محافظت میکند .مردم همچنان باید از ماسک استفاده کنند و با
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،از تجمعات و دورهمیها پرهیز کنند.
این ویروسشناس ادامه میدهد :رعایت شیوهنامههای بهداشتی و
تزریق واکسن همزمان از ابتال به بیماری پیشگیری میکند و بستری،
ابتال به نوع شدید و مرگ ناشی از کرونا را کاهش میدهد ،افزایش
مجدد مبتالیان به بیماری کرونا در اروپا ،این موضوع را تایید میکند
که مردم در کنار زدن واکسن ،باید شیوهنامههای بهداشتی را رعایت
کنند تا از بروز موجهای جدید بیماری جلوگیری شود.
کاهش محسوس بستری و مرگ از شاخصهای تزریق واکسن
کرونا
وی ،کاهش شدت بیماری ،میزان بستری و تعداد مرگ و میر را از
مهمترین شاخصههای واکسنهای کرونا بیان و از مردم تقاضا میکند
که در اسرع وقت واکسن بزنند.
صالحی تصریح میکند :واکسن مانند کمربند ایمنی در خودروها
عمل میکند ،هرچند جلوی تصادف را نمیتواند بگیرد ،اما سرنشینان
را در مقابل تصادف محافظت و جان آنان را حفظ میکند ،به همین
دلیل به مردم توصیه میشود واکسن دریافت کنند ،البته در کنار آن،
شیوهنامههای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و فاصلهگذاری

سفر به  ۱۱شهر ممنوع!

با توجه به اینکه  ۱۳استان کشور روز جمعه مرگ و میر صفر و یک نفر را داشتهاند ،اما دو شهر قرمز کرونایی شدند که ضرورت
رعایت شیوهنامههای بهداشتی با توجه به هشدارها در مورد ورود سویه جدید کرونا به کشور حائز اهمیت است.

ناجی :درباره
تزریق دز
چهارم در
افرادسالمند
و افرادی که
سیستمایمنی
ضعیفیدارند
توصیههایی
مطرح شده
است
اجتماعی باید رعایت شود .با تاکید بر اینکه افراد واکسن زده ممکن
است مبتال به کرونا شوند ،عنوان کرد :واکسن تا حدی از انتشار
ویروس کرونا جلوگیری میکند.
شیوهنامههای بهداشتی روی سوشهای کرونایی موثر است
علیرضا زالی فرمانده عملیاتی ستاد مقابله با کرونا استان تهران
نیز در این زمینه میگوید :رعایت شیوهنامههای بهداشتی روی همه

سوشها موثر است و در این شرایط همه باید دست به دست هم
دهیم و بازگشت به رعایت دقیق و متعهدانه این شیوهنامهها را محقق
کنیم .پس از شکلگیری سوش جدید ،استرس و ترسی جهانی شکل
گرفته ،این موضوع میتواند موجب شود آموزش با تاکید بیشتر
اثرگذاری خوبی داشته باشد از این رو باید از این فرصت در جهت
آموزش بهره گرفت.
زالی تصریح میکند :در حال حاضر دنیا به سویه جدید کرونا
ویروس یعنی اومیکرون آلوده شده و این سوش الگوی پاندمی را به
خود گرفته است .در حقیقت وقتی سوش جدید در پنج قاره دیده
شود به معنای این است که پاندمی شده است .هر چه سوشها
با فرکانسی گستردهتر باشند خطرناکتر هستند؛ از این رو باید
مراقبتهای خود را در مبادی مرزی بیشتر کنیم ،در حال حاضر
یزایی جهش ویروس جدید نداریم اما
اطالعات کافی در مورد بیمار 
قطعا سرایتپذیری بسیار باالیی دارد و جزو مشخصههای آن این
است که بویایی و چشایی را درگیر نمیکند.
زالی ادامه میدهد :دو تا سه هفته زمان میبرد که در مورد تاثیر
سبد واکسنهای موجود در جهان در مقابل سوش جدید اظهار نظر
کرد ،در شرایط موجود آنچه که از کشورهای آفریقایی در خصوص
سوش جدید گزارش میشود و با توجه به قدرت شناسایی که در این
کشورها اندک است میتوان پیشبینی کرد که بسیار تعداد کمتر
گزارش شده است.

خطر بازگشاییهای همزمان با واریانت «اُمیکرون»
ناشناخته بودن امیکرون و حرکت آن به سمت قارههای دیگر سبب
هراس شده و متخصصان نسبت به رعایت پروتکلها تاکید بسیاری
دارند .رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در این خصوص تاکید کرد :در شرایطی که واریانت
نگرانکننده جدیدی به نام اُمیکرون شناسایی شده ،بازگشاییهای

همزمان مقداری خطرناک بوده و میتواند منجر به گسترش بیماری
شود .علیرضا ناجی در گفتوگو با ایسنا ،درباره ارزیابی وضعیت
بازگشاییهای همزمان مدارس ،دانشگاهها ،مراکز فرهنگی و...
با توجه به نزولی بودن موارد بروز کرونا در کشور ،گفت :با وجود
شناسایی واریانت اُمیکرون به عنوان یک واریانت نگرانکننده در
جهان ،نگرانی از بازگشاییهای همزمان و در عین حال درصد پایین
رعایت پروتکلهای بهداشتی ،بهحق است .باید توجه کرد که در حال
حاضر تمام کشورها شرایطشان را با توجه به شناسایی اُمیکرون تغییر
دادهاند .بسیاری از کشورها مجددا به محدودیتهای شدید بازگشتند.
همچنین بحث ممانعت از مسافرت در برخی کشورها مجددا ایجاد
شده است.
لزوم انجام تست مجدد و اعمال قرنطینه برای تمام مسافران ورودی
به کشور
ناجی گفت :البته درست است که از کشورهای آفریقایی به
عنوان منشاء اُمیکرون صحبت میکنیم ،اما باتوجه به گستردگی این
ویروس ،به طور کلی نمیتوانیم روی کشور خاصی دست گذاشته و
اعالم کنیم که ممانعت مسافرت از فالن کشور انجام شود .بلکه باید
برای تمام مسافرانی که وارد کشور میشوند ،تست مجدد انجام داده
و آنها را قرنطینه کنیم.
بازگشاییهای همزمان خطرناک است
وی تاکید کرد :در عین حال بازگشاییهای همزمان هم در این

شرایط مقداری خطرناک بوده و میتواند منجر به گسترش بیماری
شود .وقتی که جامعه باز شده و تراکم ایجاد میشود ،احتمال انتقال
ویروس بیشتر میشود .حال اگر واریانتی مانند اُمیکرون وارد کشور
شود ،باتوجه به اینکه واریانتی است که میتواند از سیستم ایمنی
و واکسیناسیون فرار کند ،اصال عاقالنه نیست که این اقدامات و
بازگشاییهای همزمان انجام شود .بنابراین باید اطالعات دنیا را مرور
کرده و خودمان هم اطالعات تولید کنیم .باید نظارتمان بیشتر شده،
پایش ژنتیکی کووید را افزایش داده و توجه بیشتری به شرایط کووید
 ۱۹در دنیا داشته باشیم و اجازه ندهیم که اتفاقاتی که در پیکهای
چهارم و پنجم برایمان رخ داد ،در پیک دیگری با اُمیکرون تکرار شود.
وی همچنین اظهار کرد :جدای از اُمیکرون ،تا زمانیکه سطح
واکسیناسیونمان را باال نبریم ،بازگشاییهای همزمان توصیه
نمیشود .در حال حاضر باید باالی  ۹۰درصد جامعه علیه کرونا
واکسینه شوند.
توصیه سازمان جهانی بهداشت در خالء اطالعاتی اُمیکرون
ناجی گفت :توصیه سازمان جهانی بهداشت بر این است که درست
است که در خالء اطالعاتی در زمینه اُمیکرون به سر میبریم،اما
یکسری توصیهها مانند پایش بیشتر در کشورها ،تاکید مجدد بر
اجرای دستورالعملهای بهداشتی شامل ماسک زدن ،حفظ فاصله
اجتماعی ،عدم ورود به تجمعات و قوانین درست و بررسی مبادی
ورودی اعم از هوایی ،زمینی و دریایی بسیار مهم است و باید بیش
از پیش انجام شوند.
لزوم تزریق سریع دز بوستر برای سنین باالتر از  ۱۸سال
وی ادامه داد :در عین حال عالوه بر این ،توصیههایی از سوی
برخی کشورها مطرح شده که محورش بر روی تزریق واکسن و دز
بوستر است .به عنوان مثال برخی کشورها اعالم کردند که تزریق
دز بوستر را باید برای  ۱۸سال به باال عمومی کنیم و زمان تزریق آن
را هم کاهش دهیم .زیرا هرچقدر بتوانیم سیستم ایمنی را تقویت
کرده و میزان آنتیبادی را باال بریم ،میتوانیم در برابر واریانتها
مبارزه بهتری داشته باشیم .جدای از اینکه یک واریانت چقدر
میتواند از سیستم ایمنی فرار کند ،اما در هر صورت واکسنهایمان
را کامال بیتاثیر نکرده است .در عین حال افراد سالمند و کسانیکه
به بیماریهای زمینهای مبتال هستند که سیستم ایمنی ضعیفی
دارند ،فورا به دز بوستر نیاز دارند .بعد هم تکمیل واکسیناسیون
گروه سنی باالی  ۱۲سال است که به سرعت دز دوم هم برای آنها
تزریق شود.

شرایط تزریق دز چهارم کرونا
وی با بیان اینکه در حال حاضر اهمیت تزریق دز بوستر بیشتر
شده است ،گفت :در عین حال در واکسنهای مختلف بین سه تا
شش ماه بعد از تزریق دز دوم ،نیاز به تزریق دز بوستر وجود دارد.
حتی درباره تزریق دز چهارم در افراد سالمند و افرادی که سیستم
ایمنی ضعیفی دارند هم توصیههایی مطرح شده است .به طوری که
اعالم شده که حداقل فاصله تزریق دز چهارم از دز سوم ،سه ماه
باشد .اینها توصیههایی است که میتوانیم مطرح کنیم که هم شامل
اقدامات غیر درمانی و هم اقدامات درمانی است.
تزریق دز بوستر با واکسنهایی که کفایت باالتری دارند
ناجی گفت :توصی ه دیگری که در زمینه واکسیناسیون مطرح شده،
تزریق دز بوستر واکسن کرونا با واکسنهای با کفایت باالتر است.
البته این موضوع بستگی به امکانات کشورها هم دارد .ما هم باید
در کشورمان سعی کنیم که برای دز بوستر انتخابهای مناسب و با
کفایت باالتری را داشته باشیم.

جانشین پلیس راهور ناجا از ادامه اجرای
محدودیتهای تردد کرونایی در سفر به  ۱۱شهر
قرمز و نارنجی خبر داد.
به گزارش فارس ،سردار سید تیمور حسینی
جانشین پلیس راهور ناجا در خصوص آخرین
وضعیت تردد در جادههای کشور اظهار
کرد :براساس رنگبندی جدید کرونایی وزارت
بهداشت ،تهران و  ۱۴مرکز استان دیگر در
وضعیت آبی کرونا قرار گرفتند.
جانشین پلیس راهور ناجا تصریح کرد :براین
اساس هماکنون  ۲شهرستان قرمز ۹ ،شهرستان
نارنجی ۱۵۳،شهرستان زرد و  ۲۸۴شهرستان آبی
بوده و طبق مصوبات ابالغی ستاد ملی مقابله
با کرونا ،محدودیت تردد کرونایی در سفر
به شهرهای قرمز و نارنجی وجود دارد .خروج
خودروهای بومی از شهرهای قرمز و نارنجی
و ورود خودروهای غیر بومی به این دسته از
شهرها دارای محدودیت بوده و سفر به شهر
قرمز جریمه یک میلیون تومانی و به شهر
نارنجی جریمه  ۵۰۰هزار تومانی را در بر خواهد
داشت.
جانشین پلیس راهور ناجا در پاسخ به پرسشی
دیگر در خصوص سفر تهرانیها اعالم کرد :با
توجه به اینکه تهران در شرایط آبی کرونایی قرار
دارد سفر به شهرهای زرد و آبی برای پایتخت
نشینان هیچ منعی ندارد اما برای سفر ضروری
به شهرهایی که در محدوده قرمز و نارنجی
کرونایی قرار دارد باید از فرمانداری مجوز تردد
اخذ کنند تا جریمه نشوند.
وی با بیان اینکه ماموران گشتی پلیس راه و
راهور ناجا برای مدیریت و تسهیل در تردد در
جادههای کشور حضور دارند اظهار کرد :عالوه
بر مأموران ،دوربینهای هوشمند جادهای نیز
رانندگان متخلف و ترددهای غیرمجاز را اعمال
قانون و جریمه خواهند کرد.
سردار حسینی با توجه به وضعیت بارندگی
در جادهها از رانندگان درخواست کرد که حتما ً
قبل از سفر از وضعیت راهها اطالع حاصل
کرده و خود را برای رانندگی در شرایط بارش و
لغزندگی آماده کرده و عالوه بر همراه داشتن
زنجیر چرخ و اطمینان از سالمت خودرو ،بخاری
و برف پاککن خودرو با رعایت قوانین و مقررات
و سرعت مطمئنه تردد کنند.

آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات تکمیلی احداث جاده
ارتباطی کارخانه با جاده سنگان شماره 208636

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد« ،انجام
عملیات تکمیلی احداث جاده ارتباطی کارخانه با جاده سنگان» را
با برگزاری مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به شرکت
ســازنده دارای صالحیت واگذار نماید .لذا از کلیه شــرکتهای
توانمند در این حوزه دعــوت میگردد در صورت تمایل به حضور
در مناقصه ،از تاریخ درج آگهی به مدت  5روز کاری با ارسال نامه
مشهد
بلوار وکیل آباد
نبش وکیل آباد 6
سازمان مدیریت پسماند
پالک 1
کد نوبت
دوم9178686742
پستی

رسمی به ایمیل شرکت به آدرس  info@simidco.comتقاضای
دریافت اسناد مناقصه نمایند.

شماره آگهي 1400 -17 :

مهلت ارائه پیشنهادات تا تاریخ  1400/10/01است و میبایست به
آدرس ذیل تحویل گردد.

در واقع آن محور اصلی ارتش ما نیروی زمینی ماست ( امام خامنه ای مدظله العالی )

آگهی مزایده شماره 400/32

فرماندهــی آمــاد و پشــتیبانی منطقــه شــیراز نزاجــا در نظــر دارد تعــدادی جــک هیدرولیکــی  ، MJ3فلودالیت،تراکتور
شــرام ،تعــداد  2دســتگاه رهروبــاری و مینــی بــوس رهــرو  ،تعــداد  5دســتگاه پیــکان ســواری  ،یــک دســتگاه اتوبــوس
بنــز 302و مینــی بــوس بــاری  ،یــک دســتگاه جرثقیــل ریــو ،تعــدادی کشــنده کالرک  ،واقــع در آمــادگاه اصفهــان و
تعــدادی اقــالم خودرویــی از قبیــل دو دســتگاه تراکتــور رومانــی و فرگوســن  ،دو دســتگاه پیــکان  ،قطعــات خودرویــی
بــال اســتفاده و...و تعــدادی اقــالم مهندســی  ،ســر رشــته داری فرســوده موجــود در پــادگان پشــتیبانی منطقــه شــیراز
را از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند .
الــف  :متقاضیــان شــرکت کننــده در مزایــده مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده  ،از تاریــخ 1400/09/20
در وقــت اداری بــه آدرس شــیراز – میــدان ارتــش  ،آمــاد و پــش منطقــه شــیراز  ،مدیریــت خریــد و پیمــان مراجعــه
نماینــد .
ب  :تاریــخ بازدیــد اقــالم از روز شــنبه مورخــه  1400/09/20الــی روز ســه شــنبه مورخــه  1400/09/23و زمــان
فــروش روز چهارشــنبه مورخــه  1400/09/24بــدون حضــور شــرکت کننــدگان مــی باشــد .
ج :محل رویت اقالم  :اصفهان  ،ابتدای اتوبان ذوب آهن  ،جنب زندان دستگرد  ،پادگان شهید داوری
 -2شیراز  ،میدان ارتش پادگان پشتیبانی منطقه شیراز نزاجا می باشد.
د :متقاضیــان بایــد  10درصــد قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه حســاب مربوطــه
واریــز و اصــل فیــش واریــزی را ارئــه نماینــد .
ر :آخرین مهلت زمان دریافت قیمت های پیشنهادی روز سه شنبه مورخه  1400/09/23می باشد .
دستگاه مزایده گزار در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در ســاعت اداری بــا شــماره تلفــن هــای  09176064338-07137398082تمــاس
حاصــل فرمائیــد .
مزایده گزار :فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شیراز نزاجا
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نوبت اول

آگهي ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 2000091701000166
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 14025 :
موضوع مناقصه TEE EQUAL 42 INCH :
شماره تقاضای خرید SND-0000083 :

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

شــركت بهــره بــرداري نفــت و گاز زاگــرس جنوبــي مســتقر در شــيراز در نظــر دارد مطابــق شــرايط و مشــخصات ذيــل TEE EQUAL42INCH ،مــورد نيــاز منطقــه عملياتــی نــار و كنــگان خــود را از شــركتهاي واجــد شــرايط تاميــن نمايــد.
از متقاضيــان شــركت در مناقصــه دعــوت مــی شــود بــا مراجعــه بــه ســامانه تــداركات الکترونيــک دولــت (ســتاد) پــس از مطالعــه دقيــق شــرايط عمومــی و اختصاصــی مناقصــه و مشــخصات فنــی كاالی مــورد نيــاز ،در صورتيکــه توانايــی تهيــه كاال
را داشــته باشــند ,نســبت بــه تکميــل و ارســال فــرم ارزيابــی كيفــی مناقصــه گــران واقــع در ســايت فــوق اقــدام نماينــد.
 -1شرح مشخصات فني کاال ( :شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد).
( TEE EQUAL42INCHکیفیت و کمیت کاال در سامانه ستاد بارگزاری شده است).
 -2کلیــه مراحــل برگــزاری فرآینــد مناقصــه ،از دریافــت و بارگــزاری اســناد ارزیابــی کیفــی تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل ،صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس
 http://www.setadiran.irمیســر خواهــد بــود .ضمنــا مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه مذکــور ،الزم اســت مراحــل ثبــت نــام در ســایت فــوق و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی
را جهــت شــرکت در مناقصــه بــه انجــام رســانند .صــرف ارائــه پیشــنهاد مالــی از طــرف مناقصــه گــران در ســامانه ،بــه منزلــه تاییــد کلیــه اســناد مناقصــه مــی باشــد.
 -3مهلت تحویل  :آخرین مهلت بارگزاری فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداري روز  1400/09/29مي باشد.الزم به ذکر است که مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد 14 ،روز قبل از تاریخ مذکور می باشد.
 -4ارسال اسناد مناقصه :
 ) 4-1پــس از انجــام ارزیابــی کیفــی ،شــرکتهای تاییــد شــده ملــزم بــه ارائــه پــاکات ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار معتبــر بانکــی ســه ماهــه قابــل تمدیــد و یــا رســید واریــز وجــه نقد(شــماره
حســاب جهــت واریــز وجــه بــا هماهنگــی امــور مالــی مشــخص مــی گــردد) بــه مبلــغ 000ر000ر 400ریــال بــه نــام شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی ،پیشــنهاد فنــی و پیشــنهاد مالــی از طریــق
ســامانه ســتاد مــی باشــند .در غیــر ایــن صــورت امــکان ادامــه حضــور در رونــد مناقصــه وجــود نخواهــد داشــت .
 )4-2تاریخ گشایش ضمانتنامه های شرکت در فرآیند ارجاع کار ،پشنهادات فنی و پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی کیفی شرکتها ,توسط کمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
 )4-3زمان برگزاری جلسه توضیح و تشریح اسناد متعاقبا اعالم خواهد شد.
 -5کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزم است در فهرست بلند منابع تامین کاالی دستگاه مرکزی وزارت نفت (  ) AVLباشند.
 -6رعایت کلیه موارد مندرج در فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی الزامی است.
 -7در مرحلــه نهایــی و پــس از طــی شــدن مراحــل ارزیابــی کیفــی و فنــی ،در صــورت حضــور تولیدکننــدگان داخلــی در مناقصــه ،فرآینــد مناقصــه بــا تولیدکننــدگان داخلــی ادامــه مــی یابــد .در غیــر ایــن
صــورت ،در بیــن تامیــن کننــدگان ،اولویــت بــا پیشــنهاد تامیــن کاال از تولیدگننــدگان داخلــی مــی باشــد.
-8اقالم مربوط به درخواست خرید  SND-0000083باید به صورت پیشکرایه به آدرس  :استان بوشهر-شهرستان جم-بعد از پمپ اکبر آباد -منطقه عملیاتی نار و کنگان-انبار تدارکات کاال ارسال گردد.
 -9درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  10درصد مبلغ معامله الزامیست.
 -10برنده مناقصه مي تواند با ارائه ضمانتنامه بانکي معتبر حداکثر به میزان  %50کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
 -11قیمت تراز شده باتوجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی وضریب تاثیر 40درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد بود.
توجه  :هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن  32138402و  071-32138657تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره  071-32314447ارسال نمایید.
شناسه آگهی  1233335 :نوبت اول  1400/09/14 :نوبت دوم 1400/09/15 :
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روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

