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Gary-Fields

همدلی کنفرانس امنیتی در بیت المستقبل
با حضور سیدحسین موسویان درباره خاورمیانه را بررسی میکند

بیثباتی مزمن

گروه سیاسی ـ مانوشاک خانمحمدی
کنفرانــس دو روزه ترتیبات امنیتــی خاورمیانه به
دعــوت امین جمیل رئیس جمهور پیشــین لبنان و
رئیس اندیشــکده بیت المســتقبل با حضور حدود
200تن از صاحبنظران سیاسی و امنیتی جهان برگزار
ت پیشین کشورمان
شد و سیدحسین موسویان دیپلما 
در حوزه سیاســت خارجی و مذاکرات هســتهای ،از
سخنرانان این کنفرانس بود
بهگفته موســویان «بخش عمده آســیای غربی در
بحران و هرجومرج و ناامنی به سر میبرد .جنگهای
جاری در ســوریه ،یمن ،عراق و افغانستان کشتههای
زیادی به جای گذاشته است».
در این واقعیت های تاریخی هیچ شــکی نیســت
همچنین در سخن ایشــان که هنوز راه حل سیاسی
برای اکثر بحرانها یافت نشده .اما چرا هنوز هم هیچ
فرمولی پیدا نشــده که امکان ســازش میان واقعیات
تاریخی و ویژگیهای هریــک از ملتهای خاورمیانه
و مجموعا میان کشــورهای این منطقه را فراهم آورد
و قســمتی از بحران ها را حل کند .چه موانعی برای
رسیدن به این پاسخ وجود دارد؟ سوالی به قدمت عمر
ت ـ ملت ها .آن قدر این سوال بی پاسخ
تشــکیل دول 
مانده که به نقل از موســویان مشــکالت این منطقه
«تبدیــل به بزرگترین تهدید امنیت منطقه و جهان
شدهاند و بیثباتی در خاورمیانه صلح و امنیت جهانی را
به خطر انداخته است».
مشکالتی که برخاسته از منفعت طلبی کشورهای
قدرتمندی مانند آمریکا ،روسیه و همچنین «درگیری
قدرت های منطقه ای» است.
همدلی به بازخوانی این تحلیل که ایســنا
گزارش داده می پردازد.
سیدحسین موســویان گفته هنوز راه حل سیاسی
برای اکثر بحرانها یافت نشده ضمن اینکه راه نظامی
نیز برای هیچیک متصور نیست .گروههای تروریستی
همچنان فعال هستند و تبدیل به بزرگترین تهدید
امنیتی منطقه و جهان شدهاند .بیثباتی در خاورمیانه
صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است.
وی ادامــه داد« :این منطقه با دو درگیری مرتبط با

ش کرت ملی نفت اریان
شـ کرت ملی مناطق نفت خیز جنوب( سهامی خاص)

هم مواجه است .یکی بین قدرتهای بزرگ که عمدتا
آمریکا و روسیه هستند و دوم بین قدرتهای منطقهای.
همکاری روسیه و ایران در مورد بحران سوریه معادالت
بحران ســوریه را تغییــر داده اســت .اختالفات بین
قدرتهای منطقه به ســطح کم سابقهای رسیده که
نمونه آن در شعارها ،اقدامات و اتحاد اسرائیل و عربستان
و امارات علیه ایران مشهود است».
قربانی جلوه دادن کشــوری پهنــاور و دارای منابع
متعدد و بسیار غنی همچنین وجود مدیران و مسئوالنی
حساس که همیش متوجه توطئه بودند خواننده را از
فضای تحلیل دور می کند .وجــود بحران در یمن از
اختالف نظر ایران و عربستان نشات میگیرد همچنین
بحران در ســوریه از تالقی نظرات کشورهای متعدد
همچون ایران و روســیه و آمریکا و رژیم اســرائیل در
پی چگونگی مدیریت بحران ادامه پیدا کرده اســت.
نقش ایران در حل اینگونه بحران ها می تواند بســیار
سازندهباشد .موسویان به اشتباهات کشوری همچون
آمریکا اشــاره دارد اما توانمندی ایران میتوانســت تا
حدودی با عواقب این اشتباهات مقابله کند همانطوری
که در دیگر قســمت های جهان ،کشورهای درحال
توسعه از گزند کشورهای سرمایهداری در امان نبودهاند
کما اینکه در حال حاضر کشورهای اروپایی عضو جی
 7نیز درگیر چالشهــای اینچنینی در روزهای اخیر
بــوده اند .زمانی که به اختالف نظر با آمریکا در رابطه
با بیانیه و شــرایط تجارت آزاد برخوردند و یا از گزند
بحران سوریه در امان نماندند هنگامی که هجوم موج
عظیمــی از پناهجویان و مهاجران اروپا را درگیر کرد
اما میبینیم که اروپا ســعی دارد تــا راه حل هایی با
عملکرد حساس و سنجشگرانه بیابد .موسویان با تمرکز
بر آمریکا به عنوان مســبب اصلی مشکالت ادامه می
دهد« :اولین اشــتباه آمریکا و سایر قدرتهای جهانی
و منطقهای ،حمایت از تجــاوز صدام به خاک ایران و
اســتفاده از سالح شیمیایی بود که دهها هزار ایرانی را
شهید و مجروح کرد .نتیجه این حمایت ،تجاوز صدام
به خاک کویت بود .دومین اشتباه آمریکا و متحدانش،
حمله نظامی به عراق و افغانستان بعد از حادثه یازده
ســپتامبر  2011بود که موج بیثباتی و تروریسم در

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شماره 97-3-321

منطقه به راه انداخت تا جایی که بعد از  17سال اشغال
افغانستان توسط آمریکا ،امروز بخش عمدهای از خاک
افغانستان در اختیار طالبان است .سومین اشتباه بزرگ،
تجاوز نظامی ناتو و متحدان عربش به لیبی بود که این
کشور را به یک کشور شکست خورده در جهان عرب و
جهان اسالم تبدیل کرد».
اروپا درگیر تشکیل نظامی ساختارمند مانند اتحادیه
اروپا بوده و کمتر نقش اصلی را در حل یا ایجاد بحران
داشته و در بیشتر مواقع نقش دنباله رویی آمریکا را ایفا
کرده زیرا که هنوز نتوانسته واحد ارزی یورو را به عنوان
واحد اصلی در مبادالت بین المللی به ثبت برســاند و
سخنان ایشان در اشاره به اروپا به عنوان متحد آمریکا
اشاره قابل ارجاعی است.
دخالت در امور کشورها یکی از خط قرمزهای اصول
روابط بین الملل است و تاریخی به قدمت چهارصد سال
داشته اما تمدن بشری توانسته تا حدودی این قانون
را رعایت کند لکن در بســیاری مواقع نیز آن را زیرپا
گذاشته و یکی از علل اصلی جنگ ها را رقم زده است.
اما همین قانون که از پیمان صلح «وستفالی» نشات
گرفته جرقههای ایجاد سازمان ملل را نیز زده است و
نمیتوان این نکته را نادیده گرفت که گرچه قوه قهریه
برای رعایت این موازین در سازمان ملل وجود ندارد اما
گویی آمریکا در دهه های اخیر حکم نگهبان و مجری
این قوانین را دارد و به واسطه این مسئولیت ژاندارمی،
در ایجاد نظم بین المللی خود را محق می داند.
موسویان ادامه داد« :جنگ سوریه یک پدیده جدید
در تاریخ معاصر خاورمیانه اســت زیرا این منطقه قبال
سه شیوه تغییر رژیم را به خود دیده بود ،انقالبهای
مردمی مثل انقالب اسالمی در ایران یا انقالب مصر،
کودتاهای نظامی مثل کودتای آمریکا و انگلیس علیه
دکتر محمد مصدق و تجــاوز نظامی همچون تجاوز
آمریــکا به عراق و افغانســتان و لیبی .اما طرح تغییر
رژیم در ســوریه از طریق سازماندهی حدود صد هزار
تروریست از دهها کشور مختلف و اعزام آنها به سوریه
صورت گرفت که این شیوه تغییر رژیم ،پدیدهای جدید
در تاریخ معاصر خاورمیانه محسوب میشود .موسویان
پنجمین اشتباه فاجعه بار در منطقه را حمله نظامی
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موضوع مناقصه

تامین قطعات یدکی AIR-O-UNION

لذا کلیه شرکت هایی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد
می بایست ظرف مدت  ۱۴روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی
ذیل الذکر ،نسبت به استخراج و تکمیل « فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب » و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم
منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی( برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب
معامالت متوسط) به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند
 --- www.nioc.irمزایده و مناقصه  ---مدیریت تدارکات و امور کاال ---فرم
پرسشنامهارزیابی
کسب حداقل نمره  ۶۰در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان

ش کرت ملی نفت اریان
ش کرت پایاهن اهی نفت اریان( سهامی خاص)
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شماره مجوز1397.1192 :

شماره تقاضا

08-38-9630149

سازندگان الزامی است.
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  145/500/000ریال میباشند.
آدرس پستی :اهواز کوی فدائیان اسالم (نیوساید) -خیابان شهریور -مجتمع تدارکات
و امور کاال -ساختمان  ۱۰۲-اداره تدارکات خرید کاالی داخلی -واحد خرید های عمومی
اتاق کدپستی 61138-54579:تلفن061-341-25129:
درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات
فنی و مقادیر کاال:
WWW.SHANA.IR / WWW.NISOC.IR / WWW.IETS.MPORG.IR



روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
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 شرایط کلی زیر و از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمایدک
الف) نوع فراخوان :مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران /یک مرحله ای
ب) نام و نشانی 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 فرآیند ارجاع
کار معتبر و مورد تایید کارفرما به مبلغ ( 3/009/000/000ســه میلیارد و نه میلیون)
ریال و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان  ۱۰درصد نرخ
پیشنهادی برنده مناقصه :ضمناً با عنایت به بخشنامه شماره /123402ت  50659ه مورخ
ت نامه های صادره می بایســت ضرورتاً و لزوماً
 94/09/22هیأت محترم وزیران ،ضمان 
طبق نمونه های پیوست آییننامه تضمین مذکور باشد .لذا این شرکت از پذیرش ضمانت
نامه هایی که فاقد شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این
خصوص نخواهد داشت.
ه) محل  ،مدت زمان اجرای خدمات و برآورد کارفرما :محل اجرای پروژه در ستاد تهران
بوده و مدت زمان قرارداد دو سال شمسی و برآورد تخمینی کارفرما 75 /430/806/622
(هفتادوپنج میلیارد و چهارصدوسی میلیون و هشتصدو شش هزار و ششصدوبیست و
دو ریال )میباشد .
و) مدت اعتبار پیشنهاد  :مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارائه پیشنهاد مالی به مدت سه
ماه شمسی که این مدت قابل تمدید تا  ۳۰روز دیگر می باشد.
ز) نوعی گواهی تایید صالحیت پیمانکار :ارائه گواهینامه تایید صالحیت سالجاری از
وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص کد  :1امور حمل و نقل و کد  : ۴خدمات
عمومی
ل ) ساخت داخل :قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
م) طرح ترافیک  :برنده مناقصه ملزم به اخذ مجوز طرح ترافیک می باشد .
ک) زمان مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
 -1مهر و امضاء ذیل تمام اســناد مناقصه توسط صاحبان مجاز مناقصهگران الزامی
بوده و در صورت عدم رعایت موضوع ،کارفرما از قرائت نرخ پیشنهادی ایشان خودداری

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين نرمال هگزان مورد نياز
مجتمع پتروشيمي جم توام با ارزيابي كيفي

نوبت اول

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید.
جمع عددی

عربستان ،امارات و آمریکا به یمن عنوان کرد و افزود:
«طبق ارزیابی سازمان ملل ،این مساله بدترین فاجعه
انسانی را خلق کرد.
در این منطقه مصیبت زده ،در کنار سایر قدرتهای
منطقــهای ،ایران و ترکیه دو کشــوری هســتند که
میتوانند نقش کلیدی در مدیریت بحرانها ایفا کنند.
روابط دو کشور بعد از بحران سوریه دچار مشکالتی شد
چون ترکیه به دنبال تغییر رژیم در دمشــق از طریق
حمایت از گروهای تروریســتی بــود و ایران از دولت
مرکزی حمایت میکرد .منتهــی ترکیه اخیرا از یک
متحد بالشرط آمریکا و ناتو فاصله گرفته و مستقلتر
عمل میکند که نمونه آن را در همکاری ســه جانبه
روسیه ـ ترکی ه ـ ایران معروف به “پروسه آستانه” ،در
مدیریت بحران سوریه مشاهده میکنیم».
ایران قابلیت زیادی با حفظ روابط عمیق دیپلماتیک
در مدیریت بحران و کنترل اوضاع خاورمیانه را دارد و
عالوه بر قابلیت قدمت طوالنی و اســطورهای ایران در
منطقه و توانایی کنترل شــرق به غرب در طول تاریخ
این ذهنیــت را در مردم به عنوان معتمد ایجاد کرده
و بایستی با وجود این سابقه ،با حساسیت و هوشیاری
بیشتری در منطقه برای حفظ این اعتبار رفتار کرد تا
بتوان با چالش های کم خطرتری در راستای منافع ملی
در برخورد با اقدامات علیه صلح و بشریت روبرو شد.

نوبت دوم

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.

شماره مجوز1397.1171 :

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 رســمی اعالم نموده و نامه را همراه با سایر اسناد در پاکت( ب )
ارائه نمایند
-3مناقصه گران در پیمان های خدماتی و پشتیبانی 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 سقف 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 سایت اینترنتی شرکت پایانه های نفتی ایران به آدرس(WWW.IOTC.
 )IRقسمت امور پیمانها مراجعه و نسبت به دریافت معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه
گــران 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 ساعت  ۱۶آخرین روز
انقضای  ۱۴روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به کمیته فنی بازرگانی مناقصه گران تحویل
دهند .همچنین مناقصه گران می توانند جهت رویت آگهی به سایت های WWW.
SHANA.IR ,HTTP://IETS.MPORG.IR ,WWW.IOTCO.IR
مراجعهنمایند.
 -5جهت تحویل مدارک (ارائه اصل فرم های تکمیل شــده ارزیابی و مدارک مورد
نیاز در این فراخوان به صورت یک فایل  pdfشده 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 تلفن021-88534524
مراجعه نمایند .بدیهی است به مدارک ناقص و مدارکی که به صورت فایل  PDFارائه
نمی گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .کارفرما در رد یا قبول مدارک مناقصه گران در تمام
مراحل اختیار تام خواهد داشت.
روابط عمومی شرکت پایانه های نفت ایران

به عنوان مثــال الحاق به کمیســیون "اف ای تی
اف" یکی از راهکارهایی است که ایران میتواند در راه
جلوگیری از اشاعه تروریسم مفید باشد.
این کارشناس مسایل بینالملل در ادامه ،یک بخش
از اختالفات عمده منطقه را بین کشورهای عربی و غیر
عربی دانست و افزود« :ایران و ترکیه دو قدرتی هستند
که میتوانند موازنه باالنسی بین قدرتهای جهانی در
منطقه برقرار کنند ..در نهایت دو مشکل اساسی امروز
خاورمیانه“ ،خالء سیستم همکاری جمعی” و “مداخله
قدرتهای خارجی “ است .صلح پایدار نیازمند نهادینه
کردن همکاری مشترک پنج قدرت منطقه مصر ،ترکیه،
عربستان ،عراق ،ایران و پنج قدرت جهانی عضو شورای
امنیت سازمان ملل است .از این رو ابتکارات جدید برای
همکاری ،صلح و ثبات پایدار در منطقه الزم است».
موسویان تشکیل سیستم همکاری و امنیت جمعی
خلیج فــارس بین عراق ،ایران ،عربســتان و ســایر
کشــورهای عربی عضو شورای همکاری را از ابتکارات
دیگر برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه دانست و ادامه
داد« :خصومت در خلیج فارس اعم از خصومت عربی ـ
عربی همچون عربستان و قطر یا خصومت عربی ـ ایرانی
را میتوان از این طرق مهار و به همکاری تبدیل کرد.
این سیستم باید شامل همکاریهای جامع سیاسی،
اقتصادی ،امنیتی ،نظامی و فرهنگی باشد .کشورهای

حاشیه خلیج فارس دو گزینه بیشتر ندارند .گزینه اول
ادامه روند خصومتهای فعلی که موجب گســترش
بیشتر بیتباتی و ناامنی و فرقهگرایی شده و میتواند
به درگیری نظامی هم ختم شود که ممکن است ابعاد
فرامنطقهای نیز داشته باشد .گزینه دوم همکاری برای
ایجاد چنین سیستمی است که تامین کننده صلح و
ثبات پایــدار خواهد بود .برای تحقق این گزینه اولین
قدم نشست وزرای خارجه هشت کشور حاشیه خلیج
فارس خواهد بود و ســوم اینکه مجمع گفتوگوهای
کشورهای عرب و غیرعرب منطقه تشکیل شود».
یکی از واقع بینانه ترین راهکارها برای حل بحران،
متمرکز شــدن بر روی نقش اساسی خود کشورهای
منطقه در ایجاد صلح پایدار و داشتن سیاست مستقل
در حل بحران ها به جــای مقصر جلوه دادن دیگران
است چراکه کوتاهی های بسیاری در حفظ صلح و ثبات
از سوی کشورهای منطقه صورت گرفته و سال هاست
که کشورهای آسیای میانه با یکدیگر به صلح نرسیده
اند و نادیده گرفتن اینگونه خطاها به این معنی است که
گریبان خود را از دست عذاب وجدان رها می سازند.
بی هیچ تردیدی ساختن چنین خاورمیانه ای بدون
در نظر گرفتن نقش اصلی کشورهای منطقه به معنای
پایان دادن به بحران نیست چون خاورمیانه کنونی در
حال طی کردن بحران است.

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 مزایده عمومی
( )۹۷ /۵۰۰/ ۲۵۰۹

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه شمالغرب در نظر دارد
اقالم ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند .شرکت کنندگان
مــی توانند از زمان چاپ آگهی نوبت اول تا  5روز پس از چاپ آگهی نوبت
دوم در ســاعات اداری پس از واریز مبلغ 300/000ریال به حساب شماره
 IR850100004101046871202738بــه نام شــرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب واریز و به همراه فیش واریزی و معرفی
نامه معتبر و ارائه درخواســت کتبی حضورا ً جهت بازدید ،خرید و دریافت
اسناد و مدارک مزایده به آدرس زنجان -جاده گاوازنگ روبروی نمایشگاه بین
المللی کاسپین -شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب
مراجعهنمایند.
محل و مکان اجرای کار :مســیر خطــوط  ۱۴و  ۱۶اینچ ری -تبریز در
قافالنکوهمیانه
مدت اجرای کار  90 :روز (سه ماهه)
نام دســتگاه نظارت :شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه
شمالغرب

نوبت دوم

نوبت دوم

شماره مجوز1397.1060 :

شرایط و مدارک:
ارائه کد اقتصادی و شناســه ملی و کد ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات
جهت اشخاص حقوقی
ارائه کد ملی و کد ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات جهت اشخاص حقیقی
ارائه فیش واریزی به  275/000/000مبلغ ریال به عنوان سپرده شرکت
فرایند ارجاع کار به حساب شمارهIR850100004101046871202738
و یــا ارائه ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق از ضمانتنامههای مندرج در
بندهــای الــف ،ب  ،ج ،چ ،ح ماده  ۴آیین نامه تضمین معامالت دولتی به
شماره 5069/123402مورخ 94/9/22هیئت محترم وزیران.
ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان  % ۱۰کل مبلغ پیشــنهادی
برنده مزایده
پیشــنهادهای واصله در محل کمیســیون مناقصات به آدرس  :تهران-
خیابان سپهبد قرنی -نرسیده به چهارراه سپند -پالک  ۱۸۸طبقه هشتم
روز شنبه مورخ  97/4/23ســاعت  15:30با ارسال دعوتنامه قبلی جهت
حضور ،بازگشایی خواهد شد.

ردیف

اقالم مزایده

وزن /تعداد /دستگاه

توضیح

1

لوله  ۱۴اینچ مدفون در زمین واقع در مسیر خط ری -تبریز

به طول  ۲۸۰۰متر

5آب یا باالتر

2

لوله  ۱۶اینچ مدفون در زمین واقع در مسیر خط ری -تبریز

به طول  ۲۸۰۰متر

 5چاه

ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های024- 33363423و 024-3336003داخلی 46058و 46059تماس حاصل
			
نمایند.
روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
						

