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سال چهارم شماره 892

با حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شد؛

خبرهای کوتاه
استعدادیابی  67هکتار از اراضی ملی
میناب
بندرعباس -خبرنگار همدلی:سرپرســت اداره منابع
طبیعی وآبخیزداری شهرســتان میناب ازاستعدادیابی
 67هکتار از اراضی ملی این شهرســتان در ســه ماهه
نخســت ســال جاری خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع
رســانی منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان؛ «خسرو
بهرامینژاد» گفت :از مجموع  67هکتار اراضی استعداد
یابی شده در سه ماهه سال جاری میزان  7.7045هکتار
آن برای طرحهای کشــاورزی و  59.7252هکتار از آن
برای طرحهای غیر کشاورزی (شیالت ،صنعتی ،تولیدی،
نظامی و )....میباشد
وی افــزود :با توجــه به اینکه شهرســتان میناب از
قطبهای کشاورزی ودامپروری استا ن است و محصوالت
تولیدی زیادی در این منطقه تهی ه میشــود ،لذا ایجاد
صنایع و فعالیتهای وابســته به ایــن بخشها امری
ضروری به نظ ر میرسد در این راستا بسیاری از افراد این
شهرستان اقدام به فعالیت در زمینه طرحهای وابسته به
ی مینمایند بنابراین همه ساله
امور کشاورزی ودامپرور 
شاهد درخواستهای قابل توجهی برای واگذاری اراضی
در این شهرستان هستیم از جمله طرحهایی که بیشتر
مورد نیاز است احداث سردخانه و صنایع تولیدی برای
نگهداری و فراوری محصوالت کشاورزی است.
 20الی  23تیر ماه صورت میگیرد
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه دام ،طیور،
آبزیان و صنایع وابسته در مشهد
مشهد  -سید علی شفیعی  -خبرنگار همدلی  -مدیرکل
دامپزشــکی خراســان رضوی از برگزاری چهاردهمین
نمایشگاه دام ،طیور ،آبزیان و صنایع وابسته از  20الی 23
تیر ماه در نمایشگاه بینالمللی مشهد خبر داد.
احمد شریعتی اظهار کرد :برگزاری نمایشگاه دام ،طیور
و آبزیان در مشهد میتواند فرصت بیبدیلی را در جهت
ایجاد تفاهمنامه تجــاری در زمینه صنایع دامپروری و
دامپزشکی فراهم آورد و از طرفی این نمایشگاه فرصتی
برای معرفی صنایع خراســان رضوی که در زمینه دام و
طیور فعالیت میکنند است.
وی با اشاره به اینکه در سال حمایت از کاالی ایرانی،
قطعا نمایش توانمندیها ،کاالهــا و خدمات ایرانی در
نمایشگاه دام ،طیور ،آبزیان و صنایع وابسته میتواند در
تحقق شعار ســال و اقتصاد مقاومتی نیز اثرگذار باشد،
ادامه داد :نمایشــگاههایی از این دست و در این سطح
میتواند نقش مهمی در گردش اقتصادی منطقه داشته
باشد و ضمن فراهم آوردن محیطی صمیمی و عملیاتی
برای گفتوگوی هیاتهای تجاری مختلف میتواند نقش
مهمی در تبادل اندیشههای سازنده در زمینه موضوعات
مورد بحث فراهم آورد.
مدیرکل دامپزشــکی خراسان رضوی به شرکتهای
فعال در حوزه دام ،طیور ،آبزیان و صنایع وابســته این
استان اشاره کرد و افزود :این شرکتها از ظرفیت باالی
نمایشگاه دام ،طیور ،آبزیان و صنایع وابسته جهت معرفی
محصوالت و خدمات تولیــدی خود بهرهبرداری الزم را
داشته باشند .شریعتی خاطرنشان کرد :توصیه میکنم
شــرکتهای دانش بنیان دستاوردها و دانش فنی خود
را در چهاردهمین نمایشگاه دام ،طیور ،آبزیان و صنایع
وابسته نمایش داده تا زمینه تولید انبوه یا صادرات آن را
به سایر استانها و کشورهای منطقه داشته باشیم.

بینیازی فوالد مبارکه از واردات روغنهای نورد
همدلی| در راســتای سیاستهای فوالد مبارکه در حمایت از
شرکتهای دانش بنیان داخلی ،کارشناسان فوالد مبارکه با همکاری
شرکت دانش بنیان «به آرین صنعت اصفهان» توانستند به دانش
فنی ساخت روغنهای مورداستفاده در خط نورد تاندم پنج قفسهای
فوالد مبارکه دست یابند و ضمن قطع وابستگی به واردات این قبیل
روغنها ،ساالنه حدود  ۱۲۰میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی به
بار آورند.
رئیس خطوط نورد سرد فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت:
در راستای تکمیل موفقیت دســتیابی به دانش فنی و استفاده از
روغن نورد ســاخت داخل در نورد دو قفسهای ،این بار با همکاری
مضاعف کارشناسان شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان با شرکت مذکور
در عرصۀ تولید روغن نورد ،دســتیابی به دانش فنی و توان تولید
روغن نورد در تاندم میل مداوم رقم خورد.
محمودرضا قرمــزی در این خصوص افزود :یکی از مواد مصرفی
اســتراتژیک در فرایند نورد سرد در خطوط نورد ،روغن نورد است؛
به نحوی که در فرایند نــورد ،کاهش ضخامت ورق گرم به میزان
موردنیاز مشتری پس از اسیدشویی در تاندم مداوم ،با اعمال نیرو و
کشش بر روی ورق در دمای محیط با پاشش مخلوط آب دمین و
یگیرد.
روغن نورد صورت م 
وی با تأکید بر اینکه روغن نورد ازجمله ترکیباتی است که فناوری
بسیار خاصی دارد و فقط برخی از شرکتهای محدود در دنیا دانش
فنی ســاخت این روغن را در اختیار دارند ،افزود :در پی دستیابی
به فرموالســیون این روغن در شرکت فوالد مبارکه که با همکاری
شرکتهای داخلی در خط نورد دوقفسهای در سال  ۱۳۹۲رخ داد
و موجب داخلی شــدن  ۱۰۰درصد تأمین این واحد شد ،بالفاصله
مطالعات جدید برای دســتیابی به دانش فنی و توان تولید داخلی
روغنهای موردنیاز خط تاندم میل مداوم در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا پس از انجام تستهای آزمایشگاهی با توجه به اینکه

طراحی روغنی متفاوت با روغن نورد دو قفسهای با شرایط تاندم میل
مداوم در ابعاد بزرگتر و تنوع گریدهای فوالدی موردنیاز بود ،تست
عملیاتی اولیه در سال  ۹۳انجام شد و مشخص گردید انجام موفقیت
آمیز نیازمند بررسی و مطالعات بیشتر است.
قرمزی ادامه داد :تست تکمیلی از ابتدای آذر سال  ۹۶به مدت سه
ماه انجام شد .در این مدت روغن نورد آزمایشی در مقایسه با نمونۀ
روغن خارجی عملیات نورد بعضا رفتار بهتری داشت؛ به صورتی که

در ماه دوم تست ،شاهد دستیابی به رکورد کاهش مصرف روغن به
میزان  ۲۵۰گرم بر تن تولید نیز بودیم .نتایج بررسیها در خطوط
پایین دستی نیز عملکرد مناسب روغن داخلی را تأیید میکرد.
وی خاطرنشان کرد :بومی سازی این روغن عالوه بر قطع وابستگی
به شــرکتهای خارجی و جلوگیری از خــروج ارز ،مزایایی ازجمله
حذف هزینۀ انبارداری و نگهداری روغن ،هزینههای ثبت سفارش و
هزینههای حمل و تشریفات گمرکی را نیز به دنبال دارد .نکتۀ حائز

اهمیت این اســت که در روغنهای بومی سازی شده امکان اعمال
هرگونه تغییر در فرموالسیون به دلیل دسترسی به شرکت سازنده
در صورت تغییر در شرایط کاری نورد خواهد بود.
رئیــس خطوط نورد ســرد فوالد مبارکه در پایــان از همکاری
هم هجانبۀ مدیریت نورد ســرد ،مدیر مواد اولیه و انرژی ،همکاران
خطوط نورد ،گروه فنی تولید ناحیه و شرکت سازندۀ روغن تشکر
و قدردانی کرد.
در همین خصوص محمد ریاحیمنش مدیرعامل شرکت بهآرین
صنعت اصفهان نیز با تأکید بر اینکه روغنهای بومیسازی شده از
نظر کیفیت با روغنهای وارداتی قابل رقابتاند ،در خصوص نکات
فنی و بارز این روغنها افزود :وجود ویژگیهایی ذیل باعث شده این
روغنها با انواع مشــابه روغنهای تولیدشده در خارج از کشور قابل
رقابت باشند :از جمله امکان تغییرات فنی بسته به شرایط خط در
کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه؛ مصرف حدود  ۲۵۰گرم
بر تن از این روغن در شــرایط نرمال خط؛ شــرایط نورد مطلوب با
غلظتها ی 0.5تا  2.5درصد؛ بافر مقاوم به تغییرات  phو �conduc
tivity؛ مقاوم دربرابر خوردگی سطح ورق با وجود حضور ppm۲۵
کلر در امولسیون؛ مقاومت در برابر اکسیداسیون در هوای فشرده و
دمای باالی  ۶۰درجه سانتیگراد و یون کلر منفی؛ تولید آهن پودری
محدود و بینیازی از استفاده از چندین فیلتر مغناطیسی؛ تمیزی
باالی ســطح خروجی تاندم و خطوط نهایی؛ تمیزی حوضینگ و
قفسهها؛ بی نیازی از ساختن امولسیون تازه و همچنین کاهش میزان
مصرف آب؛ امکان استفاده از غلتکهای گریت در قفسۀ  ۵بدون افت
تمیزی و زبری ،همچنین زبری مناســب روی ورق و عدم افزایش
روغن سطح ورق؛ عدم نوسان روغن سطح ورق با وجود غلظت روغن
در سیستم ۳؛ امکان دستیابی به تمیزی مورد نظر در خروجی تاندم
بدون افزایش میزان آهن ســطح ورق و دستیابی به تمیزی باالی
۷۵درصد به طور میانگین در خطوط نهایی.

خبر

انتصابات جدید در شهرداری اصفهان
مجید مرادیان -همدلی| شــهردار اصفهان طی احکام
جداگانهای مدیــران مناطق چهــار ۱۲ ،و  ۱۳و مدیرعامل
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی
را معرفی کرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان ،قدرت
اهلل نوروزی شــهردار اصفهان طی احکام جداگانه آقایان رضا
اخوان را به سمت مدیر منطقه  ،4علی باقری را به سمت مدیر

منطقه  ،12محمد شرفا را به سمت مدیر منطقه  13و محمد
مجیری را به ســمت مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل
شهری و فرآوردههای کشاورزی منصوب کرد.
«رضا اخوان» دارای ســابقه فعالیت  ٢۵ساله در شهرداری
بوده و مسولیتهایی نیز همچون مدير دفتر سرپرستي موسسه
تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ،دبير كميتههاي نظارتي
مناطق شهری و مديريت بهره برداري مركز همايشهاي بين

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  461914ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14004468778ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,11,28ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻠﻜﻰ  0066053781ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺮﻭﻯ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎﻯ
ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﺮﻳﻔﻰ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ،ﭘﻼﻙ  ،38ﻭﺍﺣﺪ  ،11ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ
 1667853435ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(184377

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت ملی نفت اریان
ش کرتپایاهناهینفتاریان(سهامیخاص)

ویژه شهرستان

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

مناقصه شماره م،ع،پ 97/001/

شرکت پایانه های نفت ایران (سهامی خاص )در نظر دارد انجام خدمات
موضوع مناقصه را با در نظر گرفتن شــرایط کلی زیر و از طریق فراخوان
عمومــی ارزیابی کیفی مناقصــه گران به پیمانکار واجد شــرایط واگذار
نمایدک
الف) نوع فراخوان :مناقصــه عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران /یک
مرحله ای
ب) نام و نشــانی دستگاه مناقصه گزار :تهران -خیابان پاسداران -باالتر
از برج سفید -خیابان شهید حجت سوری -پالک  ۱۱-شرکت پایانه های
نفتی ایران (سهامی خاص)
ج) موضوع مناقصه :انجام خدمات مورد نیاز شــرکت پایانه های نفتی
ایران در ستاد تهران
د) نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :تضمین شرکت در
فرآینــد ارجاع کار معتبر و مورد تایید کارفرما به مبلغ 3/009/000/000
(ســه میلیارد و نه میلیون) ریال و همچنیــن تضمین انجام تعهدات در
صورت برنده شــدن به میزان  ۱۰درصد نرخ پیشــنهادی برنده مناقصه
 :ضمنــاً بــا عنایت به بخشــنامه شــماره /123402ت  50659ه مورخ
ت نامه های صادره می بایســت
 94/09/22هیــأت محترم وزیران ،ضمان 
ضرورتاً و لزوماً طبق نمونه های پیوســت آییننامه تضمین مذکور باشد.
لذا این شــرکت از پذیرش ضمانت نامه هایی که فاقد شرایط فوق باشد
معذور بوده و هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
ه) محــل  ،مدت زمان اجرای خدمات و بــرآورد کارفرما :محل اجرای
پروژه در ســتاد تهران بوده و مدت زمان قرارداد دو سال شمسی و برآورد
تخمینی کارفرما ( 75 /430/806/622هفتادوپنج میلیارد و چهارصدوسی
میلیون و هشتصدو شش هزار و ششصدوبیست و دو ریال )میباشد .
و) مدت اعتبار پیشــنهاد  :مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارائه پیشنهاد
مالی به مدت ســه ماه شمسی که این مدت قابل تمدید تا  ۳۰روز دیگر
می باشد.
ز) نوعی گواهی تایید صالحیت پیمانکار :ارائه گواهینامه تایید صالحیت
ســالجاری از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص کد  :1امور
حمل و نقل و کد  : ۴خدمات عمومی
ل ) ســاخت داخل :قیمتها متناســب با کاالی ساخت داخل با لحاظ
کیفیت ارائه گردد.
م) طرح ترافیک  :برنده مناقصــه ملزم به اخذ مجوز طرح ترافیک می
باشد .
ک) زمان مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
 -1مهــر و امضــاء ذیل تمام اســناد مناقصه توســط صاحبان مجاز

نوبت اول

شماره مجوز1397.1171 :

مناقصهگران الزامی بوده و در صورت عدم رعایت موضوع ،کارفرما از قرائت
نرخ پیشــنهادی ایشان خودداری به عمل خواهد آورد و در اینصورت آن
مناقصهگر حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید
 -2در صورتی که هر یک از مناقصه گران تمایل به استفاده از مهر امضا
داشته باشند می بایست موضوع استفاده از مهر امضا و در حکم اصل بودن
آن را توسط صاحبان مجاز امضای خود طی نامه رسمی اعالم نموده و نامه
را همراه با سایر اسناد در پاکت( ب ) ارائه نمایند
-3مناقصه گران در پیمان های خدماتی و پشــتیبانی مجاز به داشتن
حداکثر دو قرارداد در سقف معامالت عمده به صورت همزمان در شرکت
پایانه های نفتی ایران بوده و شرکت هایی که دارای دو قرارداد همزمان در
ســقف معامالت عمده در این شرکت باشند مجاز به شرکت در مناقصات
آتی شرکت پایانه های نفتی ایران نمیباشد .
تبصره :قراردادهایی که در زمان آگهی نوبت دوم مناقصه سه ماه از مدت
آن باقی مانده باشد به عنوان قراردادهای خاتمه یافته تلقی می گردد
 -4کلیه مناقصهگران واجد شرایط میتوانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت
دوم به مدت  ۱۴روز به ســایت اینترنتی شــرکت پایانه های نفتی ایران
به آدرس( )WWW.IOTC.IRقســمت امور پیمانها مراجعه و نسبت به
دریافت معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام نموده و ضمن تکمیل،
مهر و امضای آن ها و الصاق مســتندات مربوطه و سایر اسناد ،مدارک و
گواهینامه های ذکر شده در آگهی و سایت پیش گفته ،نسبت به تحویل
مدارک مذکور به کمیته فنی بازرگانی مناقصهگران اقدام نمایند .بدیهی
است کلیه مناقصهگران ،باید مدارک تکمیل شده ارزیابی کیفی را حداکثر
تا ســاعت  ۱۶آخرین روز انقضای  ۱۴روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
بــه کمیته فنی بازرگانی مناقصه گــران تحویل دهند .همچنین مناقصه
گــران می توانند جهت رویت آگهی به ســایت های WWW.SHANA.
IR ,HTTP://IETS.MPORG.IR ,WWW.IOTCO.IRمراجعه نمایند.
 -5جهت تحویل مدارک (ارائه اصل فرم های تکمیل شــده ارزیابی و
مدارک مورد نیاز در این فراخوان به صورت یک فایل  pdfشــده بر روی
یک  ) CDبه تهران -خیابان پاسداران -باالتر از برج سفید -خیابان شهید
حجت سوری -پالک  ۱۱-شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص )
طبقه همکف کمیته فنی بازرگانی تلفن 021-88534524مراجعه نمایند.
بدیهی است به مدارک ناقص و مدارکی که به صورت فایل  PDFارائه نمی
گردد ترتیب اثر داده نخواهد شــد .کارفرما در رد یا قبول مدارک مناقصه
گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.

روابط عمومی شرکت پایانه های نفت ایران

المللي را بر عهده داشته است.
همچنین علی باقری دارای  ١٨ســال ســابقه تدریس در
دانشــگاههای اصفهان است و مسؤلیتهایی همچون معاون
اداری مالی منطقــه 7 ،4و 13را در کارنامه دارد و اکنون به
عنوان مدیر منطقه  12از سوی شهردار اصفهان منصوب شده
است.
محمد مجیری نیز دارای سوابق فعالیت مختلف از جمله

معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و رئیس هیات
کشــتی بوده است و طی حکمی از ســوی شهردار اصفهان
به عنوان مدیر عامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و
فرآوردههای کشاورزی معرفی شده است.
همچنین محمد شرفا شهردار ســابق شهرهای مبارکه و
خمینی شهر است که اکنون به عنوان شهردار منطقه  ١٣شهر
اصفهان انتخاب شده است.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين نرمال هگزان مورد نياز
مجتمع پتروشيمي جم توام با ارزيابي كيفي
شــرکت پتروشــیمی جم در نظــر دارد تأمیننرمال هگــزان به مقدار
 3.500.000كيلو گرم مورد نیاز مجتمع خود را براساس شرایط مندرج در
مدارک و اسناد و از طریق مناقصه ،به تأمين كننده واجد شرایط واگذار نماید.
شماره مناقصه97-JPC-08 :
دستگاه نظارت :اداره فرآيند شرکت پتروشیمی جم
مبلغ تضمين شركت در مناقصه(3.000.000.000 :سه ميليارد) ريال
ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
شرکت پتروشيمي جم در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادها بدون آنکه
محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.
دريافت اســناد :تأمين كنندگان واجد شرايط مي توانند پس از انتشار
آگهي دردو نوبت ،نســبت به دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن
معرفينامه و كارت شناســائي ،تا پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت
 )16/00مورخه ( 97/03/29به آدرس دفتر مركزي شــركت پتروشيمي
جم واقع در تهران ،طبقه ســوم ،بخش مناقصــات واحد تداركات) اقدام
نمايند.

شرکت ملی نفت اریان
مدرییت اکتشاف

تحويــل پــاكات :اســناد مناقصه بایســتی توســط اشــخاص مجاز
تکمیل ،امضا و ممهور شــود و توســط نماينده مناقصه گر با در دســت
داشــتن معرفينامــه وكارت شناســائي حداكثر تــا پايان وقــت اداري
روز شنبه(ساعت  )16/00مورخه  97/04/16نسبت به تحويل پاكات الف ،ب،
ج و د بصورت يكجا و در پاكات جداگانه به دبيرخانه محرمانه حراست واقع در
دفتر مركزي طبقه دوم اقدام نمايند.
بديهي است به پيشنهاداتي كه پس از اين تاريخ ارائه گردد هيچگونه ترتيب
اثري داده نخواهد شــد .همچنين درصورت كسب امتياز الزم در ارزيابي ها
نسبت به افتتاح پاكات مالي اقدام مي گردد.
نشاني دفتر مركزي :تهران ،خيابان توانير ،خيابان نظامي گنجوي ،روبروي
شهرداري منطقه  ،6پالك 27
تلفن تماس 021-88656482-7 :
نمابر021-88771426 :
تأييد وصول نمابر 88654545 :داخلي  132و 133

روابط عمومي شرکت پتروشيمي جم

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

موضوع مناقصه شماره  97108با موضوع تامین خدمات نگهداشت فضای سبز،
درختان ،گل ها و گیاهان در ســاختمان مرکزی مدیریت اکتشاف ،انبارهای ری،
کوار و دفتر شیراز
مدیریت اکتشاف -شــرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق
الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به
شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
الف :شرح مختصر عملیات مورد نیاز:
خدمات مهندسی کشاورزی و گیاه پزشکی ،نگهداشت زیتون  ،درختان زیتون،
مرکبات و انگور ،انجیر و گردو  ،ارائه لیست مواد تغذیه ای شامل کود و سموم دفع
آفات ،اجرای عملیات هرس شمشاد های تزئینی ،انجام عملیات سمپاشی نظافت و
جمع آوری برگ درختان و حمل به بیرون از محوطه ،خرید و انجام عملیات کاشت
گل و گیاه در ساختمانهای تهران ،انبارهای ری،کوار و دفتر پشتیبانی شیراز
ب) مدت اجرا :یک سال(  ۱۲ماه)
ج) محل ارائه خدمات:
تهران ،ری ،کوار و شیراز
د) شرایط متقاضی :
-1داشتن شخصیت حقوقی
 -2داشتن امکانات ،تجهیزات مناسب مرتبط با مناقصه
 -3داشتن تجربه کافی و مرتبط
 -4ارائه گواهینامه اخذ شده از وزارت کار و امور اجتماعی
 -5ارائه گواهینامه از وزارت کار و امور اجتماعی تهران یا شیراز بابت شرکت هایی
که از سایر استانها متقاضی شرکت در مناقصه می باشند.
 -6داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه مبلغ685/809/259
ریال و در صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
مندرج در اسناد و مدارک مناقصه

نوبت اول

نوبت اول

شماره مجوز1397.1130 :

-7آمادگی شروع به کار پس از عقد قرارداد
 -8ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ،نظام مدیریت  HSEمتناسب با
پیمان و الزام رعایت دستورالعمل های  HSEوزارت نفت
ه) برآورد کارفرما13/716/185/173 :ریال
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند «د» فوق می باشند و آمادگی اجرای
پروژه را دارند می توانند تــا تاریخ 97/04/11آمادگی خود را به صورت کتبی به
آدرس  :تهران -میدان ونک -ابتدای خیابان ســئول -بن بست یکم -ساختمان
مدیریت اکتشــاف -طبقه دوم امور حقوقی و قراردادها اعالم و نسبت به دریافت
مدارک ارزیابی کیفی بند «ج «ماده  ۱۲قانون برگزاری مناقصات( ارزیابی کیفی)
اقدام نمایند
ضمناً بایستی اطالعات مورد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری97/04/19
در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابی کیفی برابر با اصل شــده و دو حلقه لوح
فشرده تهیه و به همراه مدارک ذیل به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل
گردد .بدیهی اســت کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که
پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مــی گردد ترتیب اثر ندهد .مدارک مناقصه بین
پیمانکاران واجد شرایط که به تشخیص کارفرما از بین متقاضیان انتخاب خواهند
شد توضیح خواهد گردید .محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات متعاقبا
به اطالع خواهد رسید .تاریخ تقریبی گشایش پیشنهادات  97/05/30خواهد بود.
بدیهی اســت ارائه مدارک فوق الذکر هیــچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای
شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن -82703209
021تماس حاصل نمایند.
WWW.SHANA.IR
WWW.NIOCEXP.IR
روابط عمومی مدیریت اکتشاف

