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هنوز حدود  ۸میلیون نفر در کشور واکسن کرونا تزریق نکردهاند

ُ
واکسننزدهها و خطر شکلگیری پیک «امیکرون»
به گزارش ایسنا ،علیرضا ناجی درباره ابتالی همزمان به کرونا و
آنفلوآنزا که فلورونا نامگذاری شده است ،گفت :فلورونا یک عنوان
جدید است ،اما ابتالی همزمان به دو عفونت تنفسی پدیده جدیدی
نیست .سابقه این موضوع از قبل هم وجود داشته و در دوران کووید
هم امکان بروز این پدیده وجود دارد .معموال ممکن است که درصدی
از افراد ،به صورت توامان به عفونتهای ویروسهای تنفسی مبتال
شوند .به عنوان مثال از گذشته ممکن بود ویروسهایی مانند آنفلوآنزا
یا ویروسهای تنفسی دیگری به صورت همزمان در یک فرد ایجاد
عفونت کنند که البته درصد کمی است.
فلورونا؛ عفونت همزمان کرونا و آنفلوآنزا
وی با بیان اینکه در دوران پاندمی هم بسته به فعالیت ویروسهای
مختلف این موضوع را شاهد بودیم ،گفت :بنابراین ایجاد عفونت
همزمان دو بیماری تنفسی در یک فرد ،موضوع جدیدی نیست .بر
این اساس فلورونا ،ترکیب آنفلوآنزا و کووید نیست ،بلکه ایجاد عفونت
همزمان این دو بیماری در فرد است .به طوری که یک فرد هم به
کرونا مبتال شده است هم به آنفلوآنزا و نام جدیدی مانند فلورونا بر
آن گذاشتند .بنابراین به این معنا نیست که ویروسهای عامل کووید
و ویروسهای عامل آنفلوآنزا از نظر ژنتیکی باهم ترکیب شده باشند.
خطر بروز «نوترکیبی» از طریق ترکیب ژنتیکی سویههای
مختلف کرونا
ناجی با بیان اینکه در عین حال در شرایط فعلی هم باتوجه به
گردش واریانتهای مختلف ،ممکن است مثال واریانت دلتا و اُمیکرون
به صورت همزمان در فردی منجر به عفونت شوند ،گفت :البته
احتمال ضعیفی وجود دارد که ویروسهایی که همخانواده هستند،
مانند سویههای مختلف ویروس کرونا ،با یکدیگر نوترکیبی هم بدهند
و منجر به سویههای جدیدی شود .به همین دلیل تاکید میکنیم که
باید کووید را کنترل کنیم تا شانس ایجاد سویههای جدید را کاهش
دهیم؛ به طوری که هم خود ویروس کمتر تکثیر شود و تغییرات در
آن ایجاد نشود و هم اینکه احتمال نوترکیبی بین گونهها و واریانتهای
مختلف را کاهش دهیم .بنابراین درباره ویروسهای همخانواده ممکن
است هم بروز همزمان آنها را در یک فرد داشته باشیم و هم ممکن
است ،شاهد بروز نوترکیبی در آنها باشیم .به طوری که سویههایی
باهم ترکیب شده و یک سویه جدید ایجاد شود.
احتمال تشدید عالئم در «فلورونا»
وی درباره عوارض ابتالی همزمان به ویروس کرونا و آنفلوآنزا،
گفت :عالئم بروز همزمان این دو ویروس در یک فرد ،تفاوتی با عالئم
کرونا یا آنفلوآنزا ندارد ،اما در هر صورت از آنجایی که دو ویروس باهم
بروز پیدا کردهاند ،ممکن است عالئم را تشدید کند .بسته به وضعیت
ایمنی و بیماریهایی که فرد دارد ،ممکن است بیماری شدیدتر شود.
در عین حال موارد دیگری در زمینه بروز همزمان آنفلوآنزا و کرونا بوده
است و حاال عنوان جدیدی به نام فلورونا بر آن گذاشته شده است.
ناجی تاکید کرد :کامال این احتمال وجود دارد که در کشور هم
شاهد ابتالی همزمان به کرونا و آنفلوآنزا باشیم .شناسایی میزان شیوع
این پدیده ،بسته به این است که سیستم آزمایشگاهی ما اقدام به
تشخیص همزمان ویروسهای تنفسی مختلف کند .پیش از کووید
هم درباره ویروسهای مختلف وقتی تست همزمان را میداشتیم یا
شناسایی اهداف چندگانه را در یک تست مدنظر قرار میدادیم ،امکان
شناسایی وجود داشت .بر همین اساس در حال حاضر باتوجه به
اینکه احتمال بروز آنفلوآنزا و سایر ویروسهای تنفسی بیشتر شده،
سازمانهای جهانی تاکید میکنند که ما تستهایی را انجام دهیم
که به شناسایی همزمان ویروسهای تنفسی مختلف از جمله عامل

رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تشریح ویژگیهای ابتالی همزمان به کرونا
و آنفلوآنزا که «فلورونا» نام گرفته است ،گفت :واکسن نزدهها که بنا بر آمار ،حدود هشت میلیون نفر در کشور را شامل
میشوند ،میتوانند برای بروز یک پیک دیگر در کشور مشکلساز شوند.

علیرضا
ناجی :میزان
اُمیکرون در
کشورمطمئنا
خیلیبیشتر
از این است
که شاهدیم و
شناساییشده
است
کووید بپردازد و شناسایی کنیم که چه عفونتهایی به صورت همزمان
ایجاد میشود یا اگر موارد کوویدمان منفی هستند ،چه ویروس
دیگری ممکن است در حال گردش باشد .این موارد برای برنامهریزی
بهداشتی بسیار مهم است.
احتمال خطا در برآورد میزان شیوع کرونا و اُمیکرون در کشور

وی درباره ضرورت افزایش تستهای تشخیصی کرونا ،گفت :از
ابتدایی که تعداد تستهای تشخیصی ما شروع به کاهش کرد ،به
اهمیت این موضوع اشاره کردم .باید ظرفیتهای تستمان را افزایش
دهیم .در حال حاضر عنوان میکنند که اُمیکرون ضعیفتر است و
معموال افراد وقتیکه به بیماری تنفسی مبتال میشوند که ضعیفتر
است ،میگویند اُمیکرون است و عیبی ندارد .در حالی که این موضوع
باعث میشود ،در زمینه میزان شیوع کرونا و اُمیکرون در کشور
دچار خطا شویم .بنابراین در این مرحله باید سطح تستهایمان را
افزایش داده و موارد بیشتری را تشخیص دهیم .همچنین باید پایش
ژنتیکی انجام دهیم تا نسبت به تغییراتی که ویروس در ایران انجام
میدهد ،اشراف مناسبی داشته باشیم .بر همین اساس حتما باید
تعداد تستهایمان را افزایش دهیم.
ناجی با بیان اینکه اگر شاهدیم که در آمریکا یا کشورهای دیگر
تعداد موارد مثبت افزایش یافته ،به دلیل افزایش تستهایشان
است که میتوانند مبتالیان بیشتری را شناسایی کنند ،گفت:
هرچقدر تعداد تستها را باال ببریم ،به نفعمان است تا بتوانیم
تعداد بیشتری از بیماران را شناسایی کنیم .در ایران به انجام
روزانه  ۱۲۰هزار تست رسیده بودیم و نباید اجازه دهیم که تعداد
تستهایمان کاهش یابد .باید حساسیتمان را افزایش داده ،همه
موارد مشکوک را تست کنیم تا متوجه شویم که در کشور چه
اتفاقی دارد رخ میدهد.

اُمیکرون منجر به مرگ هم میشود؟
وی درباره وضعیت کشورهایی که شیوع اُمیکرون در آنها باال رفته
است ،گفت :باید توجه کرد که به نسبتی که تعداد ابتال باال میرود،
درصد افرادی که به بستری شدن احتیاج پیدا کرده یا بیماری شدیدی
میگیرند که گاهی در برخی موارد منجر به مرگ شود نیز افزایش
مییابد .در هر صورت اکنون این موضوع را در کشورهایی که شناسایی
درستی را دارند ،میبینیم .یعنی مرگ ناشی از اُمیکرون هم وجود دارد.
بااین حال تاکنون اطالعاتی که از اُمیکرون وجود دارد ،این است که
نسبت به دلتا هم میزان بستری شدن و هم میزان مرگومیر ناشی از
آن پایینتر است ،اما همچنان باید آن را دنبال کنیم و اطالعات الزم
را به دست آوریم که اگر تغییراتی به وجود میآید ،بتوانیم پیشبینی
کنیم و عملکرد و پاسخ مناسب داشته باشیم.
لزوم پایش ژنتیکی و توالییابی اُمیکرون در کشور
برای پیشبینی آینده
ناجی گفت :میزان اُمیکرون در کشور مطمئنا خیلی بیشتر از این
است که شاهدیم و شناسایی شده است .ما با خانوادههایی برخورد
کردیم که شاهد بودیم همه از یکدیگر گرفتهاند .بنابراین تعداد موارد
مسلما خیلی بیش از چیزی است که به صورت رسمی اعالم میکنیم.
بنابراین باید حساسیتمان را باال برده،تعداد تستهایمان را افزایش
دهیم و پایش ژنتیکی داشته باشیم .خوشبختانه اکنون در کشور
یکسری کیتها با تشخیص سریع اُمیکرون در واحدهای بهداشتی
و آزمایشگاههای وزارت بهداشت توزیع شده و این پایش را انجام
میدهند که قدم خوبی است .عالوه بر این باید پایش ژنتیکی را به
سطح توالی یابی ( )Sequencingویروس هم ارتقاء دهیم .زیرا ما باید
از طریق پایش ،تغییرات ژنتیکی ویروسهایی را که در ایران است،
ردیابی کنیم .این پایش بسیار مهم است که اگر تغییرات به سمتی

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اعالم کرد
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اعالم وضعیت ناسالم هوا برای همه گروهها در  ۱۶ایستگاه کیفیت هوا
در تهران ،گفت :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به نمایندگی وزارت بهداشت درخواست تشکیل کمیته اضطرار در تهران
کرده است.
به گزارش ایسنا ،عباس شاهسونی گفت ۱۶ :ایستگاه در تهران در وضعیت «ناسالم برای همه گروهها» قرار دارند
و این مناطق با شاخص باالی  ١۵٠در وضعیت اضطرار هستند .با توجه به کیفیت هوا در ایستگاههای سنجش،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به نمایندگی وزارت بهداشت درخواست تشکیل کمیته اضطرار در تهران کرده
است.
شاهسونی ادامه داد :گروههای حساس ،سالمندان ،بیماران تنفسی و قلبی ،زنان باردار و کودکان تا حد امکان در سطح
شهر تردد نکنند؛ همچنین ورزشکاران از ورزش در فضای باز پرهیز کنند و افرادی که باید در محل کار حاضر شوند ،کمتر
در فضای باز حضور داشته باشند.

واکسن به اندازه کافی در کشور
موجود است

میرود که مربوط به تعداد جهشها و  ...است ،اطالعات ژنتیکی الزم
را داشته باشیم ،تا بتوانیم آنها را در کنار اطالعات بالینی قرار داده و
بتوانیم تحلیل مناسبی داشته باشیم.
وی درباره احتمال غلبه اُمیکرون در کشور ،گفت :از طریق پایشها
میتوانیم متوجه شویم که آیا اُمیکرون به ویروس غالب تبدیل شده
است یا خیر .زمانیکه موارد کووید را دیده و پایش میکنیم،میتوانیم
متوجه شویم که درصد اُمیکرون نسبت به دلتا چقدر است و در طول
زمان چقدر تغییر میکند و  ...در حال حاضر به نظر میرسد که
اُمیکرون در کشور شیوع پیدا کرده و چرخش دارد .تفاوتی که در
کشور ما نسبت به سایر کشورهایی که با اُمیکرون درگیرند ،وجود
دارد ،دو مورد است؛ یکی چرخش بسیار زیاد کووید طی دو پیک
چهارم و پنجم است که از اسفند سال گذشته تاکنون چرخش زیادی
از آلفا و دلتا داشتیم که تعداد زیادی از هموطنانمان درگیر شدند
و یک ایمنی از این طریق ایجاد شده است .در عین حال میزان
واکسیناسیون ما نسبت به کشورهای دیگر به تازگی انجام شده و
جمعیت نسبتا خوبی هم تاکنون تحت واکسیناسیون قرار گرفتهاند.
امیدواریم درصد واکسیناسیون هم خیلی باالتر رود .بر همین اساس
شاید یکی از پیشبینیها این باشد که اُمیکرون آنقدری که در
کشورهای دیگر پیش رفته و شیوع باالیی پیدا کرده ،ممکن است در
ایران اینطور نشود ،اما همه اینها پیشبینی است و باید دید که در
واقعیت چه اتفاقی رخ میدهد.
ناجی گفت :آنطور که مشخص است ،اُمیکرون قدرت سرایت باالیی
دارد و سرعت شیوعش نسبت به دلتا باالتر هم هست .در کنار اینکه
ایمنگریزی آن هم بیشتر است که سرعت شیوعش را باال میبرد .با
این حال شاید اعداد مربوط به قدرت سرایت در کشورهای مختلف
متفاوت باشد و باتوجه به انجام اخیر واکسیناسیون و عبور از یک پیک
بلند ،باید بررسی کنیم که وضعیت اُمیکرون در کشور چگونه است.
تاثیر واکسن ها بر اُمیکرون
وی درباره تاثیر واکسنها بر اُمیکرون ،گفت :مطالعاتی درباره فایزر،
اسپوتنیک ،آسترازنکا ،سینوفارم ،سینوواک و  ...و اثرشان بر اُمیکرون
انجام شده است که همه این واکسنها نسبت به اُمیکرون کاهش

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت :کشورهایی
که دو دز را زده بودند ،دز سوم را عموما با تاخیر
زدند .اما ما این شانس را داریم که فاصله دز
سوممان با دز دوم بسیار کم است و اگر به موقع
اقدام کنیم ،این فرصت طالیی برای ما وجود
دارد.
به گزارش ایلنا ،علیرضا بیگلری گفت :این
اصل پذیرفته شده است که بعد از تزریق دو
دز ،دز سوم تکمیلکننده است ،ابتال به بیماری
را کاهش میدهد و اگر ابتالیی صورت گرفت،
مسلما عوارض بیماری بسیار کمتر خواهد بود.
او افزود :به همین خاطر در درجه اول توصیه
کمیته علمی به هموطنان این است که در اولین
فرصت طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت،
واکسن بوستر یا دز سوم را تزریق کنند .اما در
مورد اینکه آیا واکسن به اندازه کافی برای دز
سوم و تزریق به کودکان وجود دارد ،جواب
مثبت است.
رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به این
مسئله که سه دز از هر واکسنی میتواند تاثیر
مهمی برای جلوگیری از ابتال به بیماری داشته
باشد ،گفت :هم واکسنهای وارداتی و هم تولید
ایمنی دارند و بر همین اساس اکنون تزریق دز بوستر بسیار مهم
داخل در کشور وجود دارد .فارغ از اینکه چه نوع
است .بنابراین مشکل مربوط به واکسنها نیست ،بلکه مشکل مربوط
واکسنی را تولید و مصرف میکنیم ،نتیجه کلی
به تغییرات ویروس است .حال در دنیا باید تصمیم گرفته شود که
که دنیا به آن رسیده است ،این است که تزریق
ترکیبات واکسنها را بر اساس واریانتهای جدید تغییر دهند یا با
سه دز از هر واکسنی میتواند تاثیر بسیار مهمی
اصرار بر دزهای بوستر که طبق مطالعات میتواند در مبارزه با اُمیکرون
برای جلوگیری از ابتال به بیماری و شدت بیماری
بسیار موثر باشد ،تشویق کنیم که افراد مراجعه کنند و دز بوستر را
داشته باشد.
تزریق کنند .ما هم در این شرایط هستیم و اعالم شده که افراد باالی
بیگلری گفت :کشورهایی که دو دز را زده
این
 ۱۸سال برای تزریق دز بوستر مراجعه کنند و مردم باید نسبت به
بودند ،دز سوم را عموما با تاخیر زدند .اما ما این
موضوع اقدام کنند.
شانس را داریم که فاصله دز سوممان با دز دوم
اند
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بود که تصور میشد با دو دز کار تمام است.
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اما در کشور ما که هنوز فرصت هست ،باید از
هستند که واکسن تزریق نکردهاند .البته در اُمیکرون نسبت ابتالی
آن استفاده کنیم و دز سوم را با پوشش باال برای
اما
افراد واکسن زده نسبت به سویههای دیگر در حال افزایش است،
جمعیت کشورمان در گروههای سنی توصیه
این
باز هم افرادی که واکسن نزدند در معرض خطر بیشتری هستند و
53/104/141شده وزارت بهداشت فراهم کنیم.
کد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات :
افراد همیشه در خطرند.

آگهي تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران
شماره 2000091701000186
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 14017 :

نوبت دوم

هوای تهران؛ ناسالم برای همه

رئیس انستیتو پاستور ایران:

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

موضوع مناقصه  :خرید ،نصب و راه اندازی آسانسور
شماره تقاضای خرید ZSD-0000038 :
شــركت بهــره بــرداري نفــت و گاز زاگــرس جنوبــي مســتقر در شــيراز در نظــردارد مطابــق شــرایط و مشــخصات ذیــل ،خریــد ،نصــب و راه انــدازی دو دســتگاه پکيــج كامــل آسانســور مــورد نيــاز ســتاد خــود را از شــركتهاي واجــد شــرایط تاميــن نمایــد.
از متقاضيــان شــركت در مناقصــه دعــوت مــی شــود بــا مراجعــه بــه ســامانه تــداركات الکترونيــک دولــت (ســتاد) پــس از مطالعــه دقيــق شــرایط عمومــی و اختصاصــی مناقصــه و مشــخصات فنــی كاالی مــورد نيــاز ،در صورتيکــه توانایــی تهيــه كاال را
داشــته باشــند ,نســبت بــه تکميــل و ارســال فــرم ارزیابــی كيفــی مناقصــه گــران واقــع در ســایت فــوق اقــدام نماینــد.
 -1شرح مشخصات فني کاال ( :شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد).
خرید ،نصب و راه اندازی دو دستگاه پکیج کامل آسانسور (کیفیت 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.
 -3مهلــت تحویــل  :آخریــن مهلــت بارگــزاری فرمهــای تکمیــل شــده ارزیابــی کیفــی تــا پایــان وقــت اداري روز  1400/11/02مــي باشــد.الزم بــه ذکــر اســت کــه مهلــت دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی در ســامانه
ســتاد 14 ،روز قبــل از تاریــخ مذکــور مــی باشــد.
 -4ارسال اسناد مناقصه :
 ) 4-1پــس از انجــام ارزیابــی کیفــی ،شــرکتهای تاییــد شــده ملــزم بــه ارائــه پــاکات ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار معتبــر بانکــی شــش ماهــه یــا ســه ماهــه قابــل تمدیــد و یــا رســید واریــز وجــه
نقد(شــماره حســاب جهــت واریــز وجــه بــا هماهنگــی امــور مالــی مشــخص مــی گــردد) بــه مبلــغ 000ر000ر650ر 2ریــال 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 ارسال می گردد.
 -5کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزم است در لیست فروشندگان معتبر آسانسور (طراحی و مونتاژ) از سازمان ملی استاندارد ایران باشند.
 -6در صورت حضور سازندگان داخلی در مناقصه ،فرآیند مناقصه با سازندگان داخلی ادامه می یابد .در غیر این صورت ،در بین تامین کنندگان ،اولویت با پیشنهاد تامین کاال از سازندگان داخلی می باشد.
-7اقــالم مربــوط بــه درخواســت خریــد  ZSD-0000038بایــد بــه صــورت پیشــکرایه بــه آدرس  :اســتان فــارس -شهرســتان شــیراز -خیابــان کریمخــان زند-نبــش کوچــه -42شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز
زاگــرس جنوبــی -انبــار تــدارکات کاال ارســال گــردد.
 -8درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  10درصد مبلغ معامله الزامیست.
 -9برنده مناقصه مي تواند با ارائه ضمانتنامه بانکي معتبر حداکثر به میزان  %25کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
 -10قیمت 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.
سازمان مدیریت پسماند

در صورت ضرورت با شماره تلفن  32138402و  071-32138657تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره  071-32314447ارسال نمایید.

شناسه آگهی 1254737 :
نوبت دوم
نوبت اول  1400/10/19 :نوبت دوم 1400/10/20 :

4250

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

آگهی مناقصه عمومی به شماره 1400-30
ســازمان ســیما،منظر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری کــرج در نظــر دارد نســبت بــه خریــد پرچــم هــای مــورد نیــاز ســطح شــهر ( مناطــق دهگانــه ) را
از طریــق مناقصــه عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واگــذار نمایــد.

پایگاه اینترنتی برق منطقه ای سمنان(،)www.semrec.co.irفضای مناسبی برای آگاهی
بیشتر و دریافت خدمات الکترونیکی

آگهی مناقصه شماره  –400/324مناقصه عمومی–دو مرحله ای
(روش فشرده.همراه با ارزیابی کیفی)
شــركت بــرق منطقــه ای ســمنان در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری پــروژه احــداث و نصــب خــط 63كیلوولــت منطقــه ويــژه اقتصــادي گرمســار بــا بهــره گیــری از
ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت (ســتاد ) و بــا شــماره مناقصــه  2000001049000029بــه صــورت الکترونیکــی اقــدام نمايــد .
برگــزاری مناقصــه صرفــا از طريــق ســامانه الکترونیکــی دولــت بــوده و كلیــه مراحــل فراينــد مناقصــه شــامل پرداخــت تضمیــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار
(وديعــه) ،ارســال پیشــنهاد قیمــت ،بازگشــايی پاكــت هــا ،اعــام برنــده ،واريــز وجــه ســپرده مناقصــه از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)
بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .عاقمنــدان بــه شــركت در مناقصــه مــی بايســت درصــورت عــدم عضويــت در ســامانه مذكــور ،مراحــل
ثبــت نــام و دريافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :روز شنبه مورخ  1400/10/18تا ساعت  15.30بعدازظهر روز شنبه مورخ 1400/10/25
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  :ساعت  15.30روز يکشنبه مورخ 1400/11/10
زمان بازگشایی  :ساعت  10:30روز سه شنبه مورخ 1400/11/12
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص مناقصــه :ســمنان-بلوار قــدس –شــركت بــرق منطقــه ای
ســمنان – امــور تــداركات و قراردادهــا – تلفــن 023-31102385
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز سامانه1456- :
ردیف

نام خدمت

برآورد

سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار

1

احداث و نصب خط 63کیلوولت منطقه ویژه اقتصادي
گرمسار

 49.759.072.098ریال

 2.487.953.604ریال

شناسه آگهی 1257275 :
4286

شرکت برق منطقه ای سمنان

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ اولیه ریال

1

خرید پرچم های مورد نیاز سطح شهر ( مناطق دهگانه )

14/988/000/000

1-1شرایط متقاضی :
اشــخاص حقوقــی :کپــی کــد اقتصــادي  -آگهــي تاســیس-آخرین تغییــرات (روزنامــه رســمي) و ســایر مــدارك ثبتــي -ایمنــی و گواهــي ارزش افــزوده( قبــل از انعقــاد قــرارد
اد ارائــه نماینــد درغیــر اینصــورت ســپرده شــرکت درمناقصــه بــه نفــع ســازمان ضبــط خواهــد شــد)  -اساســنامه مرتبــط و ارائــه پروانــه بهــره بــرداری از وزارت صنعــت ،معــدن،
تجــارت باموضــوع فعالیــت تولیــد پرچــم  ،ارائــه نشــان اســتاندارد تولیــد پرچــم ایــران الزامــی اســت .
اشــخاص حقیقــی  :کپــی کارت ملــی وشناســنامه  -ایمنــی و گواهــي ارزش افــزوده( قبــل از انعقــاد قــرارداد ارائــه نماینــد درغیــر اینصــورت ســپرده شــرکت درمناقصــه بــه
نفــع ســازمان ضبــط خواهــد شــد) ارائــه پروانــه بهــره بــرداری از وزارت صنعــت ،معــدن ،تجــارت باموضــوع فعالیــت تولیــد پرچــم  ،ارائــه نشــان اســتاندارد تولیــد پرچــم ایــران
الزامــی اســت .
 -2سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
 متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ( تا  45روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد ) به مبلغ 749/400/000ریالویا
 واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره  100100100121بانک شهر شعبه عظیمیه  45متری کاج به نام شهرداری کرج -3برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
 -4سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5مبلــغ  2/000/000ریــال بابــت هزینــه خریــد اســناد مناقصــه بــه حســاب شــماره 700824126398بانــک شــهر شــعبه عظیمیــه واریــز و واصــل فیــش واریــزي بــه امورپیمانهــاي
ســازمان ارائــه نماینــد  (.بــا همــراه داشــتن کارت اعتبــاری امــکان واریــز وجــه درمحــل وجــود دارد )
 -6متقاضیــان جهــت خریــد اســناد مناقصــه از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز مــی تواننــد در ســاعت اداری بــه امورقراردادهــای ســازمان ســیما ،منــظ ر و فضــای ســبز
شــهری شــهرداری کــرج واقــع  -عظیمیــه -ضلــع شــمالي میــدان اســتقالل -طبقــه اول دفتــر امــور پیمانهــا مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن  )026( 32540303تمــاس مراجعــه نماینــد.
 -7محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات :دبیرخانه سازمان میباشد.
 -8مهلت ارائه و تحویل اسناد :حداکثر  10روز کاری از تاریخ انتشار آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.
 -9همراه داشتن مهرشرکت و معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی میباشد.
 -10سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .
 -11هزینـه چاپ دو آگهـی توامان به عهده برنـده مناقصه میباشد .
 -12مبلغ  %10کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
 -13تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت12مورخ 1400/10/30میباشد
امور قراردادها وروابط عمومی  -سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
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