بازدید تولیت آستان قدس رضوی
از یگانهای مرزبانی شمال شرق کشور

2

تولیت آستان قدس رضوی با حضور در نقطه صفر مرزی از توانمندیهای امنیتی
موجود در مرزهای خراسان رضوی بازدید و ضمن گفتن خداقوت به تالشها و
ت مرزبانان ،با نیروهای نظامی مستقر در مرز دیدار و گفتوگو کرد...
مجاهدا 

بدهی دولتهای گذشته به شهر مشهد در سال  1401پرداخت میشود؟

رئیسی در سومین
گفتوگوی تلویزیونی:

تالش برای احیای بودجه زیارت

2
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دوشنبه 15آذر 1 1400جمادی االول  6 1443دسامبر 2021سالسیوچهارم
شــماره 8 9689صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

15

خودکفایی ایران
در تولید
کیک زرد
درسال 1389

آذر

2

مردم باید به
عملکرد دولت
نمره بدهند

رمزگشایی از انفجار
شامگاه شنبه در نزدیکی
سایت هستهای نطنز

خشم شب پهپادی
جنگ یمن به پایانش
نزدیک میشود؟

8

پیروانی با اشاره به
استادیومهای خالی:

بیشترین ضرر از
نبود هواداران را
پرسپولیس م 
یکند

7

رسانههایترکیه مدعیخنثی شدن
طرح ترور اردوغان شدند

بازی تاج و تخت
درحریم
سلطان!

قدس زمزمه افزایش

 28/5درصدی تعرفههای پزشکی
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محمودالهاشمی

1408614

1408619

1408609

شرح در صفحه 3

یک فقره فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با
ارزیابی کیفی با موضوع انجام خدمات اداری و پشتیبانی در قالب زمان مزدی
و کارمزدی در ستاد و امور های تابعه ( پیمانكاری فعالیتهای اداری و پشتیبانی)
سال 1400به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الكترونیک دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی ،از طریق درگاه سامانه تدارکات
الكترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در

شرح در صفحه 3

ن

شرح در صفحه 3

آگهی مناقصه

شرکت مسکن و عمران
قدس رضوی
مناقصهخرید،نصبوراهاندازییکدستگاهآسانسور
کارگاهیپروژهپارکینگطبقاتیبیمارستانرضوی

آگهی مناقصه

شرکت مسکن و عمران
قدس رضوی
اجرای عملیات آرماتوربندی ،قالب بندی و
بتن ریزی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستانرضوی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

مناقصه عمومی

سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1400/09/14می باشد.اطالعات
و اسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به
مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

1

ارزیابی کیفی یک فقره مناقصه عمومی یک
مرحله ای با موضوع انجام خدمات اداری و
پشتیبانی در قالب زمان مزدی و کارمزدی
در ستاد و امور های تابعه ( پیمانكاری
فعالیتهای اداری و پشتیبانی) سال 1400

2000001446000135

1405908

زمانومهلتاسنادمناقصه:الف-مهلتدریافتاسنادمناقصه1400/09/18:
ب– مهلت تحویل پیشنهادها1400/10/02 :
هزینهچاپآگهیبهنسبتبرعهدهبرنده/برندگانمناقصهخواهدبود.

1
ژئوپارک طبس
در صف ثبت جهانی

(بارانهایپائیزجبرانکمآبیهایسالهایقبلنیست)

ت دوم
وب

آگهی مناقصه

از مهاجرت پزشکان
تا دردسر
نسخ هالکترونیکی

در سال آینده را بررسی میکند

ضرر بزرگ ریاض
از دشمنی با تهران

شرکت مسکن و عمران
قدس رضوی
اجرای عملیات پخش  ،تسطیح ،رگالژ ،آبپاشی و
کوبیدن الیه های خاکریزی . ...

خراسان
گالیههای رئیس سازمان
نظام پزشکی خراسان رضوی
در جمع خبرنگاران

خراسان

سعید گلی

5

گفتوگو

سالمت
گران میشود؟

2

کابینههتلی
منصور هادی
در آستانه فروپاشی

مبلغ برآورد کار
 326.376.656.700ریال
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

فرخوان مناقصه عمومی(یک مرحله ای-ارزیابی ساده) شماره 2000091701000163
مناقصه عمومی(یک مرحله ای-ارزیابی ساده) شماره 14022 :
موضوع مناقصه  UPS :صنعتی شماره تقاضای خرید ( ZRD-9600041 :نوبت دوم)

1408625

م الف 50721

,1408494ف

شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز
در نظر دارد مطابق ش��رایط و مش��خصات ذیل UPS ،صنعتی مورد
نی��از منطق��ه عملیاتی پارس��یان خود را از ش��ركتهای واجد ش��رایط تامی��ن نماید.
از متقاضی��ان ش��ركت در مناقصه دعوت می ش��ود با مراجعه به س��امانه تداركات
الکترونیک دولت (س��تاد) پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه
و مشخصات فنی كاالی مورد نیاز ،در صورتیکه توانایی تهیه كاال را داشته باشند,
نس��بت ب��ه بارگذاری اس��ناد و ارائه پاكات مال��ی خود واقع در س��ایت فوق اقدام
نمایند.
 -1ش��رح مش��خصات فنی كاال ( :شرح كامل مش��خصات فنی كاالها به همراه همین
آگهی در سایت فوق الذكر موجود می باشد).
 UPSصنعت��ی (كیفی��ت و كمی��ت كاال در س��امانه س��تاد بارگذاری ش��ده اس��ت).
 -2كلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه ،از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه تا
ارائه پاكات پیشنهادی ،صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  http://www.setadiran.irمیس��ر خواهد ب��ود .ضمنا مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه مذكور ،الزم است مراحل ثبت نام در سایت
ف��وق و دریاف��ت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت ش��ركت در مناقصه به انجام
رس��انند .صرف ارائه پیش��نهاد مالی از طرف مناقصه گران در س��امانه ،به منزله
تایید كلیه اسناد مناقصه می باشد.
 -3مهلت دریافت و بارگذاری اس��ناد مناقصه و ارائه پاكات پیش��نهادی  :آخرین
مهل��ت بارگ��ذاری اس��ناد مناقصه و پاكات پیش��نهادی ت��ا پایان وق��ت اداری روز
 1400/09/23می باش��د.الزم به ذكر اس��ت ك��ه مهلت دریافت اس��ناد مناقصه در
سامانه ستاد 10 ،روز قبل از تاریخ مذكور می باشد.
 -4ارسال اسناد مناقصه :
 )1-4ش��ركتها ملزم به ارائه پاكات ضمانتنامه ش��ركت در فرآیند ارجاع كار معتبر
بانکی س��ه ماهه قابل تمدید و یا رس��ید واریز وجه نقد(شماره حساب جهت واریز
وجه با هماهنگی امور مالی مش��خص می گردد) به مبلغ 000ر000ر 425ریال به نام
ش��ركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و پیش��نهاد مالی از طریق س��امانه
س��تاد می باش��ند .در غیر این صورت امکان ادامه حض��ور در روند مناقصه وجود
نخواهد داشت .
 )2-4تاریخ گش��ایش پیش��نهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی ساده
شركتها ,توسط كمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
 )3-4زم��ان برگ��زاری جلس��ه توضیح و تش��ریح اس��ناد متعاقبا اعالم م��ی گردد.
-5شرایط الزم جهت شركت در مناقصه :
 )1-5مهر و امضاء كلیه اسناد و بارگذاری آنها الزامی است.

 )2-5داش��تن كد اقتصادی ،شناس��ه ملی و ش��ماره ثبتی برای اش��خاص حقوقی و
داشتن شماره ملی برای اشخاص حقیقی الزامی است.
 )3-5داش��تن كدپس��تی برای كلیه ش��ركت كنندگان (اعم از اش��خاص حقیقی و
حقوقی) ضروری است.
 )4-5در ص��ورت حض��ور تولیدكنن��دگان داخل��ی در مناقص��ه فرآین��د مناقصه با
تولیدكنن��دگان داخلی ادامه م��ی یابد ،در غیر این صورت در بین تامین كنندگان،
اولویت با پیشنهاد تامین كاال از تولید كنندگان داخلی می باشد.
 )5-5اق��الم مرب��وط به كلیه درخواس��ت های خرید باید به صورت پیش��کرایه به
آدرس  :اس��تان فارس -شهرستان المرد -میدان دانشجو-فلکه دانشجو-منطقه
عملیاتی پارسیان -انبار تداركات كاال ارسال گردد.
-6مستندات الزم جهت ارزیابی ساده مناقصه گران :
 )1-6كلیه ش��ركت كنندگان در مناقصه الزم اس��ت در فهرس��ت بلند منابع تامین
كاالی دستگاه مركزی وزارت نفت ( )AVLباشند.
 )2-6داشتن پروانه بهره برداری و یا پروانه تولید برای تولیدكنندگان ضروری است.
 -7درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  10درصد مبلغ
معامله الزامیست.
 -8برن��ده مناقصه م��ی تواند با ارائ��ه ضمانتنامه بانکی معتب��ر حداكثر به میزان
 %50كل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
 -9از كلی��ه اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط در بن��د  5و  6دعوت ب��ه عمل می آید
حداكث��ر بر اس��اس مهلت مقرر ش��ده در بند  3جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه به
سامانه تداركات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین
ش��ده در بند مذكور ،نسبت به بارگذاری اس��ناد و ارائه پیشنهاد مالی خود اقدام
نمایند .ش��ایان ذكر اس��ت با توجه به برگزاری مناقصه به ص��ورت یک مرحله ای-
ارزیابی س��اده ،مناقصه گران می بایست مس��تندات مورد اشاره را در پاكت "ب"
قرار داده و در س��امانه بارگذاری نمایند .الزم به تاكید اس��ت گشایش پاكت نرخ
پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک و مستندات مد نظر بوده و بدیهی
است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.
توجه  :هرگونه تغییر در ش��رایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه شركت كنندگان در
مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با ش��ماره تلفن  32138402و  071-32138657تماس بگیرید
و مکاتبات خود را به شماره  071-32314447ارسال نمایید.
شناسه آگهی 1233330

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

