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جرمشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه اعالم کرد

زالی تاکید کرد

اهمیت تزریق دوز سوم واکسن کرونا
باید اطالعرسانی شود

تسلیم یا مقاومت مقابل سارقان گوشی تلفن همراه؟
به گزارش جامعه  ،۲۴روز شنبه رئیس پلیس پیشگیری تهران در
یک مصاحبه تلویزیونی از مردم خواست در برابر سارقان مقاومت
نکنند و اگر دچار سرقت شدند بدون هیچ واکنشی مال مورد نظر را
تحویل سارق دهند چرا که جان مهمتر از مال است .این مصاحبه
بالفاصله در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر و باعث واکنش
کاربران فضای مجازی شد.
اما آیا اینگونه نسخه پیچیدن برای مالباختگانی که گوشی تلفن
همراه را با هزار بدبختی و در این تورم افسارگسیخته و زندگی
سخت ،تهیه کردهاند و در کسری از ثانیه آن را از دست دادهاند،
درست است؟ آیا نباید به جای چنین تجویز نسخههایی به فکر
ایجاد ناامنی بیشتر برای سارقان در جامعه بود؟ آیا نباید به دستگاه
قضایی این انتقاد را وارد دانست که چرا سارقان ِ با چندین مورد
سرقت ،همچنان راست راست در جامعه میچرخند و دوباره
مرتکب سرقت میشوند را آزاد میکند ،هرچند که بهانه این آزادی
کمبود فضای زندانها باشد؟
هرچند که در کنار این سواالت و انتقادات ،نباید از جنبه
علمی حرف این مقام پلیس نیز غلفت کرد .در این رابطه و برای
بررسی اینکه آیا واقعا باید در برابر سارقان بدون واکنش تسیلم
شد با رضا غنی لو جرمشناس ،عضو هیئت علمی دانشگاه و
کارشناس رسمی دادگستری گفتوگویی را انجام دادیم که در
ادامه میخوانید.
رضا غنیلو گفت :در روانشناسی مبحثی با عنوان «پی.تی.اس.
دی» یا شوک پس از حادثه وجود دارد که فرد پس از زورگیری،
موبایل قاپی ،سرقت ،خفتگیری یا سرقت به عنف به آن دچار
میشود .شوک حادثه بیشتر در سنین باال ،زنان و نوجوانان به
خاطر ضعف جسمانی و عدم تجربه سرقت خشن رخ میدهد که
فرد را دچار اختالل ناخودآگاه و افسردگی میکند.
وی ادامه داد :افراد در این حالت دچار دلشوره بدون دلیل ،خیره
شدن به یک نقطه و فوبیا بیرون رفتن شده و حداقل  ۲۰روز زندگی
آنها با اختالل مواجه میشود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در مورد اهمیت موبایل
در زندگی امروز و تاثیر سرقت روی افراد جامعه گفت :امروز
استفادهکنندگان از موبایلهای هوشمند که به خاطر سقوط
ارزش ریال هرکدام از چند میلیون تا چند ده میلیون تومان قیمت
دارند اغلب افراد زیر  ۳۰سال هستند ۵۰ .تا  ۶۰درصد این افراد
گوشی خود را از سوی خانواده که آنها هم از قشر کارمند و
متوسط هستند و گوشی را به سختی برای جوانان که بیشتر بیکار
هم هستند تامین میکنند.
به گفته این کارشناس رسمی دادگستری ،افراد امروزه با موبایل
زندگی میکنند و اگر ببینند که فردی با خشونت گوشی را از آنها
میگیرد عالوه بر مشکالت مالی دچار ضربههای روحی فراوانی نیز
میشوند .اگرچه عد ه کمی هم وجود دارند که به خاطر وضعیت
خوب مالی ،سرقت گوشی برایشان مهم نیست ،چون نه اعتقادی
به دستگیری سارق و کشف گوشی دارند و نه حوصله پیگیری الزم
را دارند .این افراد بعضا با پلیس هم برای اعالم سرقت ،تماس
برقرارنمیکنند.
غنیلو افزود :یکی از تاثیرات اینگونه سرقتها روی افراد جامعه
این است که وقتی افراد در اطراف خود متوجه افزایش سرقت
میشوند ،با مالباخته همذاتپنداری میکنند که همین مقوله باعث
سقوط احساس امنیت در جامعه میشود .یکی از مهمترین وظایف
حکومت ،افزایش و نگهداری احساس امنیت در جامعه است.

جرمشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت :نیمی از مجرمانی که موبایل قاپی میکنند زیر  ۲۰سال هستند و کُشتی خیابانی
مردم با زورگیران در سطح شهر راه حل حفظ امنیت نیست.
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نقش دارند که
مهمترینآنها
آگاهسازی افراد
جامعه است
این جرمشناس در مورد سخنان رئیس پلیس پیشگیری تهران
که به مردم توصیه کرده در برابر سارقان مقاومت نکنند ،گفت:
شاید مردم دوست دارند که من صحبتهای آن مقام انتظامی که
نمیشناسم را رد یا به آن حمله و آن را نقد کنم ،اما به عنوان
کسی که در این حوزه سررشته دارم موضوعاتی را مطرح میکنم.
هرچند با اخالق شرقی ما سازگار نیست که مقابل سارقان اموال
مانند تعدی کنندگان به آب و خاک کشور مقابله کنیم و همچنین
برای جلوگیری از پررو شدن سارقان با آنها برخورد کرد ،اما به
عنوان جرمشناس بر اساس مطالعات تطبیقی به این موضوع نگاه
میکنم.
وی تصریح کرد :واقعیت این است که مدل اعالم شده در
پیشگیری از وقوع جرم در کشورهای پیشرفته مورد تاکید است؛
به عنوان مثال این مدل در انگلستان مورد تاکید است و به افراد
آموزش داده میشود که اگر امکان استمداد وجود نداشته یا توانایی
جسمی مقابله با سارق را ندارید ،به دلیل اینکه سارق مسلح بوده و
ترسیده است و امکان دارد از روی ترس به شما آسیب برساند با او
مقابله نکنید و مال سرقتی را در اختیارش قرار دهید.
غنیلو تاکید کرد :البته در آن آموزش گفته میشود که به جای
درگیری سعی کنید مشخصات سارق مانند اندامش ،صورتش،
لحن صدا و نوع حرکت و راه رفتن او را به خاطر بسپارید و به محض
رهایی از خطر سارق با فوریتهای پلیسی تماس گرفته و اطالعات
کامل را در اختیار او قرار دهید تا در پیدا کردن سارق به پلیس
کمک کرده باشید .البته موضوع مهم این است که در کشورهای
توسعه یافته به این دلیل این توصیهها انجام میشود که دوربین

در آنجا بسیار فراوان است و پلیس آنها به صورت الکترونیکی
جرم را کشف میکنند .پلیس انگلیس به تمام بانکهای اطالعاتی
سازمانهای مختلف دسترسی آنالین دارد و همین کلیدی مهم در
کشف علمی جرم است.
به گفته این کارشناس رسمی دادگستری ،در کشورهای توسعه
یافته در بسیاری از موارد بیمههای حوادث اجتماعی وجود دارد
و با تائید پلیس عین خسارت سرقت به افراد مالباخته پرداخت
میشود ،برای همین به افراد توصیه میشود با سارق درگیر نشوند.
ضمن اینکه درگیر شدن با سارق میتواند باعث کشته شدن یا
معلولیت مالباخته شده و جرم مجرم را ارتقا داده و او را از یک
سارق معمولی به قاتل تبدیل کند که هزینههای بازگشت دوباره او
به جامعه را چند برابر میکند.
این جرمشناس تاکید کرد :به نظر میرسد رئیس پلیس ما در
زمانی اندک و بدون مالحظاتی که گفتم موضوع مدنظر را بیان
کرده و همین باعث شده است تا عدهای به سخنان او واکنش نشان
دهند.
هر سارقی از ما تقاضای گوشی تلفن همراه کرد به او تحویل
دهیم؟
وی در پاسخ به این سوال که پس هر سارقی از ما تقاضای گوشی
تلفن همراه کرد به او گوشی را تحویل دهیم؟ با رد این موضوع
گفت :در جرمشناسی به هیچ کس نمیگوییم در وهله اول تا کسی
از شما درخواست کرد گوشی خود را به او دهید .قطعا بدون تهدید
نباید به کسی لوازم قیمتی را تحویل داد .در صورت وقوع جرم
سرقت به عنف منطقی این است که مال مورد نظر را بدون ایجاد

نوبت دوم

درگیری به سارق تحویل دهید.
غنیلو در پاسخ به این سوال که سرقتهای به عنف بیشتر در چه
زمان و مکانی رخ میدهد؟ اظهار کرد :بیشتر سرقتهای به عنف
در شب و تاریکی هوا و در مناطق خلوت و نقاط تاریک شهری رخ
میدهد .البته ممکن است سرقت در روز و در انظار عمومی نیز
انجام شود ،اما در اینگونه سرقتها سارق تنها نیست و با تعدادی
از همدستانش سرقت را انجام میدهد .این سارقان معموال از سالح
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سرد ،شوکر فلج کننده و افشانه اشک آور استفاده میکنند.
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تزریق دوز سوم واکسن کرونا ،بر استفاده از
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مدیران شبکه و رؤسای مراکز بهداشت ،با بیان
بودند.
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وی با بیان اینکه کسی نافی اقدام
گفت :تقویت ساختار بهداشتی همواره مورد
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آموزش
از
باید
همچنین
کرد.
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این منظور به کار گرفته است.
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است.
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وزیر بهداشت ،گفت :در این راستا باید تمهیدات
موضوع یک بازی  ۵۰درصدی است .از قدیم هم گفتهاند ،از کسی
الزم برای پذیرش و ارائه خدمات به مردم در
ترس
که ترسیده است باید ترسید ،چرا که واکنش او منبعث از
مراکز واکسیناسیون صورت گیرد .بهرهگیری از
است و این موضوع ناشی از ساز و کار بقا است.
ظرفیت رسانه و اقناع عمومی برای توجه مردم به
است
ترس
به
انسان
غنیلو ادامه داد :مشکل اصلی ،واکنش
اهمیت تزریق دوز سوم نیز نیاز است.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
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رقم
ا
ر
اتفاق
شدیدترین
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قلب
یا
اگم
ر
دیاف
پرده
به
ای
ه
ضرب
چاقو
است فرد برای رهایی ،با
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از کنشگران درون دانشگاهی و برون دانشگاهی
خونریزی
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و
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حادثه
متوجه
باعث شود کسی
فعال در امر واکسیناسیون و تعامل با بخش
زیاد فوت کند.
خصوصی و تبدیل منابع غیر مولد به درآمد مولد
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که
دارند
نقش
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سه
جرم،
یک
دادن
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و
اتفاق
مثلث
یک پایگاه سالمت و نقش آن در جذب سفرا
مهمترین آنها آگاهسازی افراد جامعه است .موضوع دیگر
و رابطین سالمت ،اظهار کرد :این طرح در
داشتن پلیس حرفهای و هوشمند است که براساس آن پلیس باید
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،به عنوان
گشتهای هوشمند را در تمام زمانها و نقاط جرم خیز داشته
دانشگاه پیشرو در اجرای آن ،باید با شتاب و
باشد تا مردم در کمترین زمان در هر مکانی به پلیس دسترسی
نشاط پیگیری شود.
داشته باشند .موضوع آخر که بسیار مهم است مجازات بازدارنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و بازسازنده است که در حوزه اختیارات قوه قضائیه است .وقتی
ادامه داد :حوزه بهداشت ظرفیت تعریف و
مجرمی بعد از سه تا شش ماه از ارتکاب جرم ،به هر دلیلی آزاد
اجرای برنامههای اجتماعی متنوع را دارد و از
شده و بازسازی نشده است ،بالفاصله بار دیگر به چرخه جرم باز
همین رو ،راه اندازی پویشهای سالمت محور
بیکاری
کاهش
وضعیت
مناقصهبهبود
میگردد .اگرچه باید به
برای جلب مشارکت خیرین میتواند مؤثر باشد.
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اقتصادیبهوروش
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عمومی يک
داشت.
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كنندگان داخلی مجاز به شركت در مناقصه می باشند)
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دستگاه مناقصه گزار  :شركت گاز استان ايالم
موضوع مناقصه :تکمیل نواقص گازرسانی به روستاهای داربلوط  ،چم روته  ،چم شیر ،قاضی خان علیا  ،آبزاروفاطمیه
مبلغ كل برآورد 15,509,559,756 :ريال
مبلغ تضمين  776,000,000 :ريال
الزم به توضیح است كه دوره برآورداجرا بر اساس سه ماهه چهارم سال  1399مطابق فهارس بهای سال  1400نفت و گاز می باشد .و برآورد كاال بر اساس سه ماهه سوم 1400می باشد.
نــوع تضميــن  :ضمانــت نامــه بانکــي شــركت در مناقصــه يــا فیــش واريــزي بــه حســاب شــماره  0112766916004بانــك ملــي شــعبه میــدان امــام حســن (ع)ايــالم و يــا ســاير ضمانتنامــه هــای
معتبــر و يــا تركیبــی از آنهــا كــه در جــدول شــماره  4آيیــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی شــماره  /123402ت  50659ه مورخــه 94/9/22قیــد گرديــده انــد.
مدت زمان اجراي پروژه  130 :روز تقويمی
محل تامين اعتبار  :وام داخلی (بند ق)
آخرين مهلت فروش اسناد  1400/10/01 :تاپايان وقت اداری
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات  1400/10/15 :تا ساعت  8:45دقیقه صبح
زمان گشايش پاكات  1400/10/15 :ساعت  9صبح
محل گشايش پاكات  :سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم
* از دستورالعمل ارزيابی مالی وفرايند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره  20/2-796تاريخ  1399/12/11استفاده می گردد.
شرايط متقاضيان :
 -1داشتن شخصیت حقوقي
 -2كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرين تغییرات
 -3ارائه گواهینامه صالحیت ايمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد  85و  91قانون كار جمهوری اسالمی ايران مصوب  89/3/5وزير كار و امور اجتماعی .
 -4داشتن امکانات  ،ماشین آالت و نیروي متخصص
 -5داشتن گواهي صالحیت پیمانکاري از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در رشته تأسیسات و تجهیزات يا نفت و گاز با رتبه وظرفیت مجاز .
 -6داشتن تجربه كافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه
 -7قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد .
 -8فروش اسناد به واجدين شرايط  ،تکمیل و شركت در فرآيند مناقصه از طريق سامانه ستاد دولت به آدرس  setadiran.irسامانه ستاد صورت می پذيرد .
محل گشايش پاكات  :سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم
محل تحويل ضمانتنامه  :دبیر خانه شركت گاز استان ايالم
هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
هزينه و ارائه رسید تايید شده كارمزد سامانه تداركات الکترونیك دولت (ستاد) قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.
هزينه چاپ و تکثیر كتابچه های پیمان به مبلغ  3,500,000ريال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بايست به حساب شماره  0112766916004به نام شركت گاز استان ايالم واريز گردد.
آدرس :ايالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیركاري نبش خیابان استاد شهريار
1400 -17
شمارهگازآگهي
سايت  WWW.Shana.irو  http://iets.mporg.irو  WWW.ilam-nigc.irشماره تلفن 0843-2235824
استان :ايالم
شركت
 كد فراخوان جهت آگهی مذكور  53,101,607می باشد . شناسه آگهی 1230877 :نوبت اول  1400/09/09 :روزنامه سرآمد نوبت دوم 1400/09/15 :روزنامه ابتکار
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«آگهی فراخوان مشاوره به روش »QCBS

وزارت نيرو

شــرکت بــرق منطقــه اي فــارس (بــه عنــوان کارفرمــا) در نظــر دارد بــه اســتناد آیيــن نامــه خریــد خدمــات مشــاوره،
بــا انجــام ارزیابــي کيفــي از بيــن مشــاوران صالحيــت دار و توانمنــد دارای گواهــی رتبهبنــدی شــرکت در شــوراي
عالــي انفورماتيــک کشــور بــا تاریــخ اعتبــار معتبــر در زمينــه امنيــت فضــای توليــد و تبــادل اطالعــات بــا حداقــل
رتبــه  ،2پروانــه فعاليــت در حــوزه خدمــات عملياتــی افتــا شــامل « آزمــون و ارزیابــی امنيتــی « و پروانــه فعاليــت در حــوزه خدمــات
عملياتــی افتــا شــامل «امــن ســازی و مقــاوم ســازی ســامانه هــا ،زیرســاخت هــا و ســرویس هــا « جهــت خدمــات مشــاوره ای " انجــام
تســت نفوذپذیــری  Black Boxطــی دو مرحلــه بصــورت  Internalو  Externalبــر روی تعــداد  100عــدد از IPهــای منتخــب بــه
همــراه اجــرای امــن ســازی کليــه خروجيهــای مرتبــط بــا پــروژه تســت نفــوذ « بــه شــماره ( 2000001046000073شــماره مرجــع
 )1400-91را از طریــق ســامانه تــدارکات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) برگــزار نمایــد .کليــه مراحــل ارزیابــي کيفــي از دریافــت و ارســال
پاســخ بــه اســتعالم تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل فرآینــد انتخــاب مشــاور از طریــق ســامانه تــدارکات الكترونيكــي دولــت
بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .لــذا مشــاوران صالحيــت دار در زمينــه موضــوع ارزیابــي مــي تواننــد جهــت اخــذ
اســناد ارزیابــي کيفــي بــه ترتيــب اطالعــات زمانــي ذکــر شــده در ذیــل بــه ســامانه مذکــور مراجعــه و اســناد مربوطــه را دریافــت و پــس
از تكميــل ،همــراه بــا اســناد و مــدارك خواســته شــده در ســامانه بارگــذاری نماینــد .الزم اســت مشــاوران در صــورت عــدم عضویــت قبلــي
در ســتاد ،مراحــل ثبــت نــام در ســتاد و دریافــت گواهــي امضــای الكترونيكــي جهــت شــرکت در ارزیابــي کيفــي را محقــق ســازند .بــه
مــدارك واصلــه خــارج از ســامانه مذکــور و همچنيــن مــدارك فاقــد امضــا ،مشــروط و مخــدوش ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد.
اطالعات زماني به شرح ذيل مي باشد:
 -1تاريخ اولين انتشار اسناد ارزيابي كيفي در سامانه  :از ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ 1400/09/16
 -2آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از سامانه  :تا ساعت  14روز شنبه مورخ 1400/09/20
 -3آخرين مهلت بارگذاری اسناد در سامانه :تا ساعت  10روز یک شنبه مورخ 1400/09/28
ایــن آگهــي بــه منظــور ارزیابــي کيفــي مشــاوران انتشــار یافتــه و پــس از کســب حداقــل امتيــاز الزم در فراینــد ارزیابــي ،از مشــاوران واجد
شــرایط جهــت مراحــل بعــدي و دریافــت اســناد فرآینــد انتخــاب مشــاور از طریــق ســامانه دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.
ســایر اطالعــات و جزئيــات مربوطــه در اســناد اســتعالم ارزیابــي کيفــي منــدرج اســت و هــم چنيــن مشــاوران مــي تواننــد جهــت دریافــت
اطالعــات بيشــتر بــا شــماره تلفــن  071-32142714آقــای اســكروچی تمــاس حاصــل نماینــد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :تلفن مرکز راهبري و پشتيباني سامانه 1456مي باشد.
شناسه اگهی 1234570 :
شركت برق منطقه اي فارس
شركت برق منطقه اي فارس
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نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان ايالم

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

