چهارشنبه  27بهمن 1395

برای تولید اقتصادی ،پاسخگویی به بازار و اشتغالزایی تالش کنیم
طی نشستی با مدیرعامل ،معاونان و مدیران شرکت و مدیران عامل شرکتهای
زیرمجموعه فوالد مبارکه ،تمامی تحلیل های استراتژیک ...
در چهاردهمین جلسه کمیته آب
اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

هزینه فرصت از دست رفته ساالنه
 250میلیون مترمکعب آب از اجرا نشدن
کوهرنگ  3محاسبه شود

چهاردهمیـن جلسـه کمیته آب اتـاق بازرگانـی اصفهان
به بررسـی مسـایل و مشـکالت پیش روی طـرح انتقال
آب از کوهرنـگ  3و راههـای تامیـن مالـی داخلـی و
خارجـی ایـن طـرح پرداخت.
سـید رسـول رنجبـران مسـوول کمیتـه آب کمیسـیون
کشـاورزی ،آب و محیطزیسـت اتاق بازرگانـی اصفهان
در ایـن جلسـه گفت :بـرای حـل بحـران آب زایندهرود
بایـد از تمامـی ظرفیـت های داخلـی و خارجی اسـتفاده
کـرد و بخـش خصوصـی آمـاده نقـش آفرینـی در ایـن
راستاست.
وی از آمادگـی اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـرای پیگیری
گشـایش فاینـاس تامیـن مالـی طرحهـای انتقـال آب
خبـر داد و گفـت :منابع مالـی خارجی بـرای تامین مالی
اجـرای پروژههـای انتقـال آب موجود اسـت کـه نیاز به
تضمیـن کننده دولتـی دارد.
رنجبـران خاطـر نشـان کـرد :شـرکت هـای اقتصـادی
اسـتان با فایناسـورهای خارجی ارتبـاط تنگاتنگی دارند
کـه می تواننـد زمینه حضـور آنـان در پروژههـای بزرگ
آبرسـانی اسـتان را فراهم سـازند.
رهپـو مدیـر تامین مالـی شـرکت آب منطقه ای اسـتان
اصفهـان در ایـن جلسـه گفـت :سـه پـروژه اصلـی آب
زاینـدهرود شـامل احـداث تونـل کوهرنـگ ،3تونـل
گالب  2و سـاماندهی رودخانـه زاینـدهرود اسـت که در
دسـت اقدام است.
وی اضافـه کـرد :طـرح آبرسـانی گالب  2آبرسـانی
بـه  14شهرسـتان را تسـهیل میکنـد و مرحله سـاخت
تونـل بـه اتمـام رسـیده و در مرحلـه نصب لولههاسـت
ولـی برای پایـان این طرح بـه یک هـزار و  450میلیارد
تومـان اعتبار نیـاز داریم.
وی مهمتریـن عامـل تعویق طـرح آبرسـانی کوهرنگ
 3را نبـود ردیـف اعتباری دانسـت و گفت :برای سـاخت
سـد کوهرنگ  400میلیـارد تومان و بـرای خرید اراضی
سـد  80میلیـارد تومان اعتبار الزم اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :تاکنـون  33معوقـات پـروژه
کوهرنـگ  3بهصورت اسـناد خزانه پرداختشـده اسـت
ولـی بـرای سـاخت سـد و اراضـی نیـاز بـه اعتبـارات
ریالـی دارد.
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بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور به همراه استاندار از
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
معاون علمی و فناوری رییس جمهور به همراه استاندار اصفهان ،با حضور ...

باحضور نماینده مجلس و فرماندار خمینی شهر صورت گرفت:

آبرسانی به شهرک برق و الکترونیک و کلنگ زنی
فاز دوم خط انتقال آب خیابان شهید فهمیده
پــروژه آبرســانی بــه شــهرک بــرق و الکترونیــک
خمینــی شــهر و کلنــگ زنــی فــاز دوم خــط
انتقــال آب خیابــان شــهید فهمیــده باحضــور
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان،
نماینــده مــردم خمینــی شــهر در مجلــس
شــورای اســامی ،فرمانــدار ،شــهردار ،اعضــای
شــورای شــهر و دیگــر مســووالن ســازمانها
انجــام شــد.
در ایــن مراســم مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان
اصفهــان گفــت :بــه برکــت نظــام جمهــوری
اســامی و دولــت تدبیــر و امیــد اقدامــات قابــل
توجهــی پیرامــون توســعه خدمــات شــرکت آب
و فاضــاب در ایــن شهرســتان صــورت گرفــت
کــه در ایــن زمینــه مــی تــوان بــه اجــرای فــاز
دوم خــط انتقــال خیابــان شــهید فهمیــده کــه به
منظــور تقویــت آبرســانی قســمتهای مرکــزی
ایــن شهرســتان اســت در دســتور کار قــرار
گرفــت .همچنیــن پــروژه آبرســانی بــه شــهرک
صنعتــی بــرق و الکترونیــک کــه بــا اجــرای
حــدود  6کیلومتــر لولــه گــذاری و احــداث دو
ایســتگاه پمپــاژ و یــک مخــزن ذخیــره آب بــه

حجــم  500مترمکعــب بــه بهــره بــرداری رســید.

مهنــدس هاشــم امینــی بــه ارایــه خدمــات
شــرکت آبفــا در عمــر  3ســاله دولــت تدبیــر
و امیــد پرداخــت و گفــت :در طــول  3ســال
فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد شــرکت آبفــا
اســتان اصفهــان بیــش از  2هــزار و 14
کیلومتــر لولــه گــذاری آب و فاضــاب در
جــای جــای اســتان اجــرا نمــود همچنیــن بــا
احــداث چندیــن بــاب تصفیــه خانــه هــای آب
و فاضــاب زیرســاخت هــای توســعه خدمــات
بهتــر بــه مــردم در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه ســال اقتصــاد مقاومتــی
اقــدام و عمــل گفــت :آبرســانی بــه شــهرک
صنعتــی بــرق و الکترونیــک خمینــی شــهر
در راســتای ســال اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و
عمــل انجــام گرفــت چراکــه ارایــه خدمــات
زیرســاختی بــه شــهرک هــای صنعتــی کــه
زمینــه ســاز اشــتغال بــرای متقاضیــان کار
اســت در واقــع نمــودی از اقتصــاد مقاومتــی
مــی باشــد و مــا در صــدد هســتیم در ایــن
ســال مــردم بــه واقــع شــاهد ارایــه خدمــات
شــرکت آبفــا باشــند.

بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور به همراه استاندار
از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهور بـه همراه
اسـتاندار اصفهـان ،بـا حضـور در شـهرک علمی و
تحقیقاتـی اصفهان ،از بخش های مختلف شـرکت
دانـش بنیـان بهیـار صنعت سـپاهان بازدیـد کرده
و در جریـان ایـن بازدیـد اسـناد اعیانـی چنـد
شـرکت دانـش بنیـان بـه آنـان اعطـا شـد.
سـورنا سـتاری کـه بـه منظـور حضـور در
اجلاس پایانـی کنگـره بزرگداشـت شـهدای
دانشـجوی اصفهـان بـه ایـن اسـتان سـفر کرده
اسـت بـه همـراه زرگرپـور ،بـا حضور در شـهرک
علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان ،از بخـش هـای
مختلـف شـرکت دانـش بنیـان بهیـار صنعـت
سـپاهان ،سـازنده ی دسـتگاهها و تجهیـزات
پزشـکی بازدیـد کردنـد.
در جریـان بازدیـد معـاون علمی و فنـاوری رییس

جمهـور و رسـول زرگرپـور اسـناد اعیانی سـاخت
و سـاز چنـد شـرکت دانـش بنیـان بـا حمایـت
اسـتاندار اصفهـان و همـکاری دانشـگاه صنعتـی
و اداره کل ثبـت اسـناد اسـتان بـه آنـان اعطـا
شـد و ایـن شـرکت هـا هویـت رسـمی پیـدا
کردند.
شـرکت دانش بنیـان بهیـار صنعت سـپاهان یکی
از موفـق تریـن شـرکت هـا در زمینـه طراحـی
و سـاخت انـواع تخـت هـای بیمارسـتانی و
چـراغ هـای جراحـی ال ای دی ( )LEDاتـاق
عمـل و هتلینـگ بیمارسـتان و همچنیـن دسـتگاه
شـتابدهنده ی خطـی  ۶MVو شـتابدهنده ی
خطـی  ۱۰MVاسـت کـه در درمان سـرطان مورد
اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.
سـاخت سیسـتم هادزیمتـری ،سیسـتم بـرش

شـیلدهای درمانـی و رادیولوژی دیجیتال ،دسـتگاه
شـتابدهنده ی خطـی امیـد ،انـواع ترانسـپورتر،
انـواع تخـت اندوسـکپی الکتریکـی ،انـواع تخـت
بسـتری الکتریکـی ،انـواع صندلـی دیالیـز ،انـواع
تخـت  ICUو  CCUالکتریکـی از دیگـر تولیدات
ایـن شـرکت می باشـد.

هزینه فرصت از دست رفته ساالنه  250میلیون مترمکعب آب از اجرا
نشدن کوهرنگ  3محاسبه شود
چهاردهمین جلسه کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان به بررسی مسایل و ...
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه:

تمدید چهارگواهینامه استاندارد  ISO 14001آزمایشگاه مرکزی و
مرجع شرکت آب و فاضالب
بـه گـزارش روابـط و آمـوزش همگانی شـرکت آب و
فاضلاب شـهری اسـتان کرمانشـاه؛ این شـرکت با
اسـتفاده از روش های اسـتاندارد درخصوص سلامت
و رعایـت اصـول ایمنی بـرای کاهش ریسـک حوادث
و بیمـاری هـای شـغلی ،کاهش اتالف زمـان در تمدید
چهـار گواهینامـه اسـتاندارد ایزو  14001آزمایشـگاه
مرکـزی حـوادث و اتفاقـات را اخذ نموده اسـت.
علیرضـا تخـت شـاهی مدیـر عامـل شـرکت آبفـای
اسـتان کرمانشـاه در ادامه افـزود :مدیریـت بحران و
کاهـش ریسـک حـوادث و اتفاقات ،همچنیـن کاهش
اتلاف زمـان در هنـگام حادثـه جـز برنامـه هـا و اهـداف اصلـی ایـن شـرکت بوده اسـت.
وی در ادامـه افـزود :مراسـم ممیـزی مراقبتـی در بهمن ماه سـالجاری در محل این شـرکت برگزار شـد
کـه قطعـا نتیجه تلاش و همفکـری و فرایندگرایی سـازمان در خصوص سیسـتم اسـتاندارد OHSAS
 14001 5S ، ISO -18001و  IMSتوسط شرکت  ( TOV NORDتوف نورد ) مورد بررسی و ارزیابی
قـرار گرفتـه اسـت و پـس از بدسـت آمـدن نتایـج ممیـزی مراقبتـی گواهینامه هـای سیسـتم مدیریت
زیسـت محیطـی  14001 ISOو سیسـتم مدیریـت ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای 18001 OHSAS
و  ( 5Sآراستگی چیدمان ) و  ( IMSمدیریت یکپارچه آزمایشگاه مرکزی) تمدید شده است.
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضلاب شـهری اسـتان کرمانشـاه تصریـح کرد :سیسـتم مدیریت زیسـت
محیطـی و اخـذ گواهینامـه ایـزو  14001بـا چنـد هـدف دیگـر از جملـه :پیشـگیری از آلودگـی ،کاهش
پسـماند ،صرفـه جویـی در مصـرف انـرژی ،کاهش اثـرات ناگوار ناشـی از فعالیـت ها بر محیط زیسـت،
بهبـود ارتباطـات درون سـازمانی و افزایـش راندمـان و بهـره وری می باشـد.
وی در پایـان اظهـار داشـت :عبـارت  5Sبر اسـاس پنج واژه سـاماندهی ،نظـم و ترتیب ،پاکیزه سـازی،
اسـتاندارد سـازی ،و انضباط گرفته شـده و خوشبختانه این شـرکت در راستای اسـتقرار قوانین بهداشت
ایمنـی ،رعایـت الزامـات زیسـت محیطـی و فرآینـد گرایی می باشـد که این اصـول نیز در شـرکت آب و
فاضالب پیاده سـازی شـده است.
برپایـه همیـن گزارش :سـر ممیز شـرکت (تـوف نـورد)  TOV NORDطـی دو روز نشسـت و بازدید و
ممیـزی نیـز در مراسـم اختتامیـه ضمـن ابـراز رضایـت و قدردانـی از روال مناسـب فعالیت هـای صورت
گرفتـه در آزمایشـگاه مرکـزی این شـرکت ،اعلام نتیجه این ممیـزی را در دو محور نقـاط قوت و فرصت
بهبـود عنـوان نمـود و ایـن مجموعـه را شایسـته تمدیـد گواهینامه هـای ایـزو  14001زیسـت محیطی
دانست.

بهرهوری آب كشاورزی با افزایش راندمان آبیاری محقق میشود

کبـودی  :رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه در اولین کارگـروه بهرهوری آب کشـاورزی
کـه بـا حضـور معاونیـن و مدیران این سـازمان ،معـاون شـرکت آب منطقهای کرمانشـاه ،خمیـس آبادی
رئیـس مرکـز تحقیقـات ،آمـوزش و منابـع طبیهـی اسـتان ،مسـئولین دانشـگاه رازی ،مسـئولین منابـع
طبیعی و دیگر کارشناسـان در سـالن شـماره یک سـازمان برگزار شـد گفت :بهرهوری آب کشـاورزی با
افزایـش راندمـان آبیـاری محقق خواهد شد.خسـرو شـهبازی بـا بیان مطلب فـوق افزود :امـروزه یکی از
مباحـث مهـم و اساسـی در دنیـا و کشـور ما کـه جزء کشـورهای نیمه خشـک و خشـک بوده و بـا کمبود
منابـع آبـی روبرو اسـت بایـد جلوی مصـرف بـی رویـه آب گرفته شـده و مصرف بهینه شـود.
وی بـا اشـاره به تشـکیل کارگروه بهرهوری آب کشـاورزی در اسـتان کرمانشـاه ،افزود :ایـن کارگروه به
منظـور همفکـری و هماهنگـی بـرای برنامهریـزی الزم در خصوص دسـتیابی بـه بهـرهوری آب در بخش
کشـاورزی تشـکیل شـده و در دسـتور کار قرار گرفته است.
شـهبازی بـا بیـان اینکـه گفتـه میشـود  90درصد مصـرف آب در بخش کشـاورزی اسـت ،خاطرنشـان
کـرد :رویکـرد مـا بـه سـمت افزایـش راندمـان آبیـاری و مجهز کـردن اراضـی بـه سیسـتمهای آبیاری
نوین اسـت.
شـهبازی تصریـح کـرد :سیسـتمهای آبیـاری بارانی  65درصـد راندمـان آبیـاری دارد و تاکید ما بیشـتر
روی سیسـتمهای تیپ اسـت کـه بـاالی  90درصـد راندمان آبیـاری دارد.
وی همچنیـن اسـتفاده از آب سـبز را بسـیار موثـر دانسـت و گفـت :بـه دنبال تولیـدات پایدار بـا حداقل
مصـرف آب هستیم.شـهبازی افـزود :تا سـال 97برنامه ریزی شـده تـا  150هزار هکتار از اراضی اسـتان
را بـه سیسـتمهای نویـن آبیاری مجهـز نمائیم.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه ترسیم نقشه استراتژی شرکت مطرح کرد:

آگهی مزایده نوبت دوم

برای تولید اقتصادی ،پاسخگویی به بازار و اشتغالزایی تالش کنیم

شهرداری بوانات در نظر دارد برابر با مقررات مالی شهرداری ها و
به استناد مجوز شماره  77مورخ  95/4/5شورای محترم اسالمی شهر
و آیین نامه معامالت شهرداری ها نسبت به واگذاری جایگاه سوخت
 CNGبا مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده به پیمانکاران واجد
شرایط اقدام نماید .لذا از شرکتهای دارای صالحیت دعوت می شود
با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به شهرداری مراجعه
نمایند.
-1مدت قرارداد یک سال می باشد.
-2مبلغ تضمین شــرکت در مزایده مبلغ  50/000/000ریال می باشد
که بایســتی به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به
حســاب  0105462679002نزد بانک ملی شعبه بوانات فیش مربوطه
را با درخواست کتبی در پاکت سربسته قرار داده و از تاریخ انتشار
آگهی به مدت ده روز به شهرداری تحویل نمایند.
-3به پیشنهادات مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-4سپرده نفرات اول و دوم و ســوم در صورتی که حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5قبول پیشــنهادات به مدت ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم
در روزنامه عصرمردم می باشد.
-6شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار خواهد بود.
-7هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
-8متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به شهرداری
مراجعه یا با شماره تلفن  44403252تماس حاصل نمایند.
نوبت اول آگهی 1395/11/17 :نوبت دوم آگهی1395/11/27 :
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات1395/11/28 :
تشکیل کمیسیون عالی معامالت 1395/11/30

شهرداری بوانات

طـی نشسـتی بـا مدیرعامـل ،معاونـان و مدیـران
شـرکت و مدیـران عامـل شـرکتهای زیرمجموعـه
فـوالد مبارکـه ،تمامـی تحلیـل هـای اسـتراتژیک
شـرکت فوالد مبارکه اصفهان مشـتمل بـر ذینفعان،
محیـط کالن شـرکت و صنعـت که در جلسـات قبل
مطـرح شـده بـود ،در ماتریـس BSC-SWOT
در قالـب تهدیدهـا و فرصتهـا ،قوتهـا و نقـاط قابل
بهبـود مورد بررسـی قـرار گرفـت و اسـتراتژیهای
فـوالد مبارکـه در سـال  ۱۳۹۶بازنگری شـد.
مدیرعامـل فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه برنامه های
تدوین شـده باید تمام سطوح شـرکت را در برگیرد
و از مشـارکت تمـام الیـه هـای سـازمان برخوردار
باشـد ،گفـت :برنامـه ای که بـه صورت مشـارکتی
از پاییـن تریـن سـطح سـازمان تـا باالتریـن آن
در آن دخیـل باشـند ،حمایـت تهیـه کننـدگان
آن را نیـز بـه دنبـال خواهـد داشـت و بـا تغییـر
مدیریـت دسـتخوش تغییر نمی شـود ،ضمـن اینکه

پیـاده کـردن آن نیـز راحـت می باشـد.
سـبحانی بـا تاکیـد بـر اینکـه هـدف فـوالد مبارکه
تولیـد بـا هـر قیمتـی و بـا هـر شـرایطی نیسـت،
تصریـح کـرد :بایـد بـا تعریـف اهـداف اقتصـادی
ویژه سـازمان ،بـرای رسـیدن به آنها تلاش کنیم،
زیـرا قـرار نیسـت بـا مصـرف مـواد اولیـه و انرژی
کاالیـی تولیـد کنیـم کـه ارزش افـزوده ای بـرای
کشـور نداشـته باشـد ،بنابرایـن
بایـد اسـتراتژیها بـه سـمتی سـوق
داده شـود کـه بـا همراهـی تمامـی
مجموعـه فـوالد مبارکـه ایـده هـا از
کـف کارگاه هـا بـروز و ظهور داشـته
با شد .
وی یـادآوری کـرد :بایـد بـرای بـازار
محصوالت فوالد کشـور اسـتراتژی های
مشـخصی داشـته باشـیم تـا در
شـرایط مختلـف بتوانیـم بـا رقبـای

ً
خـود مقابله کنیـم؛
مثلا در مواجهه با پیشـنهاد ۳۰
درصـدی کاهـش وزن خـودرو و بـه تبـع آن تغییـر
در نـوع مصـرف ورق های فـوالدی باید اسـتراتژی
مشـخص داشـته باشـیم ،در غیر این صـورت بازار
را در اختیـار رقبـا می گذاریـم .ضـروری اسـت در
برنامـه هـای فـوالد مبارکه نسـبت به افقهـای ،۲۰
 ۱۰و  ۵سـاله پیـش بینـی الزم را لحـاظ کنیـم.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

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

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره95041 :
موضوع مناقصه :قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR
شماره تقاضاهای خریدSND-9500152 :

شماره مجوز1395.4994 :
نوبت اول

شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل ،قطعات یدکی شیرهای توپی مورد
نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان خود را از شــرکتهای تولیدکننده و یا تأمین کننده واجد شرایط تأمین نماید .از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت
می شود با مراجعه به ســایت  WWW.SZOGPC.COMپس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز
(در پایین همین آگهی) در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران مربوط به اداره تدارکات کاال
و تهیه ضمائم درخواست شده واقع در صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به این امور ارسال نمایند.
-1شرح مشخصات فنی کاال( :شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد).
قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR
 -2نوع و مبلغ تضمین :پس از تأیید در مرحله ارزیابی کیفی ،ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی شــش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسید واریز وجه
نقد (شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد) به مبلغ  160/000/000ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی الزامیست.
-3مهلت تحویل :آخرین مهلت تحویل فرم های تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز  95/12/17می باشد.
-4ارسال اسناد مناقصه
)4-1پس از انجام ارزیابی کیفی ،شرکت های تأیید شده ملزم به ارایه پاکات ضمانتنامه (به مبلغ  160/0000/000ریال) پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی ظرف
مدت زمان دو هفته می باشند .در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت.
 )4-2تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکت ها ،اعالم خواهد شد.
-5کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزم است در لیست تأمین کنندگان مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران ( )AVLباشند.
-6در صورت برنده شدن ارایه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان  10درصد مبلغ معامله الزامیست.
-7برنده مناقصه می تواند با ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر حداکثر به میزان  25درصد کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
-8قیمت تراز شــده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تأثیر  40درصد محاسبه و مالک 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 32138402 :و  071-32138436تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 07132314447 :ارسال نمایید.
تاریخ درج آگهی نوبت دوم95/11/30 :
تاریخ درج آگهی نوبت اول95/11/27 :
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

