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شعارسال «تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین»

شنبه 24اردیبهشت  - 1401شماره1352

پیشرانان تولید

تحقق اقتصاد مقاومتی ،کلید واقعی گشایش اقتصادی« اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد

جایگاه «جهش تولید» در دولت سیزدهم

گروه شــعار ســال -یونس اســماعیلی نــژاد  -حرکت
در جهت توانمندســازی اقتصــادی و تحقق اقتصــاد مقاومتی
بــه ویــژه در شــرایط تحریمــی ،حمایــت ســاختارمند و
تمام عیــار از بخش تولیــد را به گزینه نخســت دولت ســیزدهم تبدیل
کــرده اســت؛ بخشهــای مولــدی کــه در مســیر رشــد بــا موانع
بســیاری مواجه و بــرای بالندگی بــه حمایتهای ویــژهای نیازمندند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،تنگناهای پولی و مالی ناشــی از تحریمهای
یکجانبــه و غیرقانونی به ویژه در ســالهای اخیــر ،بخشهای مختلف
اقتصادی را با چالشهای بســیاری مواجه کرده اســت .مانعتراشی بر سر
صادرات نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد کشور و ممانعت از انجام نقل
و انتقالهای مالی یا به عبارتی اعمال فشار اقتصادی همهجانبه ،برنامهای بود
که غرب با هدف تسلیم ایران در برابر خواسته خود در حوزه فعالیتهای
صلحآمیز هستهای کشورمان به کار بست؛ برنامهای که با شناخت از نقاط
ضعف اقتصاد کشورمان طراحی شــده بود و اگر با مقاومت و صبر مردم
مواجه نمی شد ،چه بســا ممکن بود نتایج جبرانناپذیری بر جای گذارد.
در مقابل این برنامه تحریمی ،توانمندسازی اقتصادی با اتکا به مزیتهای
ویژه کشور و با تمرکز بر تقویت بخش تولید ،راهکاری است که کارشناسان
برای افزایش مقاومت و کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمها و فشارهای
اقتصادی تحمیلی پیشــنهاد میدهند که بیش از چهل ســال است به انحاء
مختلف کشور را تحت فشار قرار داده است.
مسئله تولید ملی و حمایت دولت ها
مســئله تولید ملــی و حمایــت از آن یکــی از دغدغههای مهــم مقام
معظم رهبری در ســال هــای اخیر بوده اســت .اهمیت این مســئله در
نگاه رهبری به نحوی اســت که تقویــت و حمایت از تولیــد داخلی را
مهمترین رکــن اقتصاد کشــور به ویژه در شــرایط تحریمــی میدانند.
رهبری ســالها اســت نامهایی با محوریت مســائل اقتصادی و تولید را
برای عناوین ســالهای جدید انتخاب میکنند تا همه نهادها ،مســئوالن،
محققان و همه آنانی که به هر شکل نقشی در اقتصاد دارند با تمرکز بر این
موضوع ،مسیر تولید به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی را تسهیل کنند.
بر ایــن مبنــا ســال  ۱۴۰۰هم بــا عنوان ســال «تولیــد؛ پشــتیبانیها،
مانعزداییها» مزین شــده تا پس از ســال  ۹۹با عنوان سال «جهش تولید»
که به فرموده رهبری «با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و ســازندگی،
نتیجــه آن در اقتصــاد عمومی و معیشــت مردم مشــهود و محســوس
نشــد» ،بیش از پیش بازشناســی موانع تولید مورد بررســی قرار گرفته
و پشــتیبانیهای الزم بــرای تحقق این مهم در دســتور کار قــرار گیرد.

«شناسايی شرکت سرمايهگذار»

شناسه آگهی13159564 :

تاريخ  1401/03/23پايان وقت اداری ساعت14 :
زمان بازگشايی :روز چهارشنبه 1401/03/25
کليه اســناد مربوط میبايســت تحويل اداره حراست شرکت عمران
بهارستان شده و رسيده دريافت شود.

شرکت عمران شهر جديد بهارستان

آگهی مناقصه عمومی

تاريخ1401/02/24:
شماره2001094839000041:
شــهرداری اروميه در نظر دارد به اســتناد ماده  5آئيننامه معامالتی شــهرداری و اعتبارات
مصوب ســال  1401نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذيل از طريق سامانه تدارکات
الکترونيکی دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.ir:اقدام نمايند.از کليه شرکتها
و پيمانــکاران دارای صالحيــت (از وزارت کار وامور اجتماعی يا تائيديه ســازمان مديريت و
برنامهريزی يا رتبه بندی سازمان نظام مهندسی) دعوت بعمل می آيد در مناقصه ذيل به شرح
مشخصات اعالمی در اين آگهی شرکت و بصورت الکترونيک ارائه قيمت نمايند.الزم بذکر است
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسنادتا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران وبازگشايی
پاکتها از طريق درگاه تدارکات الکترونيکی دولت(ســتاد) انجام خواهند شــد .لذا الزم است
مناقصهگران درصورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام درســايت مذکور ودريافت گواهی
امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .الزمبهذکر میباشد شرکتکنندگان
محترم جهت کســب اطالعات بيشــتر ميتوانندبه سايت شــهرداری اروميه به آدرس www.
urmia.irمراجعه فرمايند.
_1موضوع مناقصه :عمليات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارکها و فضای سبز شهری
-2مبلغ کل مناقصه12،426،699،547 :ريال
 -3مدت قرارداد12:ماه از تاريخ ابالغ قرار داد میباشد.
-4تاريخ دريافت اســناد مناقصه:از ساعت  12روز شــنبه مورخه 24/2/1401تا ساعت 19
روز چهارشــنبه مورخه  28/2/1401در بستر سامانه ستاد به آدرسwww.setadiran.ir:
اقدام نمايند.
تاريخ نوبت اول1401/02/24 :
تاريخ نوبت دوم1401/02/26 :
مهدیزاده ،شهردار ارومیه

نوبت اول

شماره2001094839000040
تاريخ24/02/1401
شــهرداری اروميه در نظر دارد به اســتناد ماده  5آئيننامه معامالتی شــهرداری و اعتبارات
مصوب ســال 1401نسبت بهبرگزاری مناقصهعمومی به شــرح ذيل از طريق سامانه تدارکات
الکترونيکی دولت (ســتاد) www.setadiran.irاقدام نمايد.ازکليه شرکتها و پيمانکاران
دارای صالحيت (از وزارت کار وامور اجتماعی يا تاييد يه سازمان مديريت و برنامه ريزی يارتبه
بندی ســازمان نظام مهندسی) دعوت بهعمل میآيد در مناقصه ذيل بهشرح مشخصات اعالمی
در اين آگهی شــرکت و بهصورت الکترونيک ارائه قيمت نمايند.الزم بذکراســت کليه مراحل
برگزاری مناقصه از دريافت اســناد تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصهگران و بازگشايی پاکتها
از طريق درگاه ســامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ســتاد)انجام خواهد شد .لذا الزم است
مناقصهگران درصورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی
امضا الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .الزم به ذکر میباشد شرکتکنندگان
محترم جهت کســب اطالعات بيشتر میتوانند به سايت شــهرداری اروميه به آدرس www.
 urmia.irمراجعه فرمايند.
-1موضوع مناقصه :عمليات نگهداری فضای سبز شهرداری سازمان پارکها و فضای سبز شهری
-2مبلغ کلمناقصه15،010،988،422 :ريال
_3مدت قرارداد12 :ماه از تاريخ ابالغ قرارداد میباشد.
-4تاريخ دريافت اسناد مناقصه :از ساعت 12روز شنبه مورخ  1401/02/24تاساعت 19روز
چهارشــنبه مورخ  1401/02/28در بيشتر سامانه ســتاد به آدرس www.setadiran.ir
اقدام نمايند.

مهدیزاده ،شهردار ارومیه
ن
وبت
اول

ســازمان قطار شــهری تبريز و حومه در نظر دارد ارزيابی کيفی مناقصه عمومی « عمليات تعمير و نگهداری خطوط ريلی و ابنيه خط يک قطار شــهری تبريز » به شــماره فراخوان
 2001093772000005را از طريق ســامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد .کليه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايی پاکتها  ،از
طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد .متقاضيان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه ،نسبت
به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الکترونيکی (به صورت برخط) برای کليه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
عنوان مناقصه  :عمليات تعمير و نگهداری خطوط ريلی و ابنيه خط يک قطار شهری تبريز
تاريخ انتشار فراخوان1401/2/24 :
شرايط اختصاصی مناقصه گران  :شرکت های دارای گواهينامه صالحيت حداقل پايه
 5در رشتهی « راه و ترابری» از سازمان برنامه و بودجه و گواهی صالحيت معتبر ايمنی
در امور پيمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی
مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه  :طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتی (مصوبه
شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/9/22هيات وزيران)
محل تامين اعتبار  :منابع شهرداری

مهلت زمانی دريافت اسناد ارزيابی کيفی از سامانه ستاد  :تا ساعت 10:30صبح روز
دوشنبه مورخ 1401/3/2
مهلت زمانی ارائه اسناد استعالم ارزيابی کيفی :تا ساعت  10:30صبح روز دوشنبه
مورخ 1401/3/16
مدت اعتبار پيشنهادها  180 :روز از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها
آدرس و اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار  :آدرس تبريز -بلوار  29بهمن -
سازمان قطار شهری تبريز و حومه و تلفن  041-33290427و نمابر 041-33290066:
ضمنًا هزينه درج دونوبت آگهی به عهده برنده مناقصه ميباشد.

سازمان قطار شهری تبريز و حومه

وزارتنیرو

ش کرتآبوافضالباستانالبرز

)1401
ع1401/
 /24م ع/
(شماره /24

سيستم يکپارچه مديريت  /کد فرم /10/43/00ف

نوب

ت
دوم

شناسه آگهی1315354 :

شرکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد انجام عمليات حفاری  ,لوله

/123402ت /50659هـ مورخ  94/09/22مي باشد.

عرب آباد خسروی واقع در محدوده امور آبفای چهارباغ را از محل اعتبارات

ارجاع کار ,موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شــده تا ساعت  16روز

گذاری و آزمايش پمپاژ يک حلقه چاه عميق به روش دورانی در روســتای
طرحهای عمرانــی و از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شــرايط و

داراي حداقل رتبه  5در رشته کاوشهای زمينی واگذار نمايد.

کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد
مناقصــه گران و بازگشــايي پاکت هــا از طريق درگاه ســامانه تدارکات

الکترونيکي دولت (ســتاد ) به آدرس  www.setadiran.irبا شــماره

مناقصه گــران عالوه بر بارگذاري فايل  pdfتضمين شــرکت در فرآيند

شنبه مورخ  1401/03/07به دبيرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز

مي باشند.

مهلت تحويل اسناد مناقصه  :پيشنهاد دهندگان مي بايست مدارک الزم را
مطابق مندرجات برگ شرايط تا ساعت  19روز شنبه مورخ 1401/03/07
بصورت فايل  pdfدر سامانه فوق بارگذاري نمايند.

فراخــوان  2001005186000024انجام خواهد شــد و الزم اســت

تاريخ بازگشــايي پاکات  :ساعت  14روز يکشــنبه مورخ 1401/03/08

مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شــرکت در مناقصه

داوطلبــان مــي توانند بــه منظــور دريافت اســناد مناقصــه از تاريخ

مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ,مراحل ثبت نام در ســايت

آگهی مناقصه عمومی

آگهی فراخوان ارزيابی کيفی
برای مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومي يک مرحلهاي

ن
وبت
اول

شرک عمران شهر جديد بهارستان در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمايهگذاران واجد شرايط ،دارای توان فنی اجرايی و مالی الزم برای مشارکت
در ساخت مجتمع تجاری ،مسکونی به شماره پالک شهرسازی  1004پيرامون باغ هزار جريب شهر جديد بهارستان دعوت به عمل میآورد.
شايان ذکر است که کاربری پالک مذکور به صورت مسکونی ويژه (مسکونی و تجاری) میباشند.

نوبت اول

هیچ کمبودی در تولید نداریم

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی
با اعالم اینکه  ۷هزار تن گوشــت مرغ به همه استانها
عرضه شده است گفت ۱۲۰ :هزار تن روغن وارد صنایع
بستهبندی شده که با قیمت جدید در بازار توزیع میشود.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،محمد قربانی با حضور در
میدان میوه و ترهبار تهران در جمــع خبرنگاران افزود:
کشتارگاههای مرغ از شب گذشته در سراسر کشور فعال
بودند و نزدیک به هفت هزار تن مرغ کشتار شده به تمام
استانهای کشور منتقل شد ،ضمن آن که در مورد مورد
تخم مرغ هم کمبودی در بــازار وجود ندارد.وی اظهار
داشت :ماهانه  ۱۳۵میلیون قطعه مرغ در کشور پرورش
مییابد و تولید همچنان ادامه دارد.معاون برنامهریزی و
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در مورد
روغن نیز کمبودی در کشــور وجــود ندارند ،تصریح
کرد ۱۲۰ :هزار تن روغن خام وارد کارخانههای تصفیه
و صنایع بستهبندی شده و به زودی با قیمت جدید وارد
بازار میشود.قربانی بار دیگر به مردم اطمینان داد مشکلی
در تامین و عرضه کاالهای اساسی در کشور وجود ندارد.
وی گفت :سقف قیمت کاالهای اساسی اعالم شده است
و تمام فروشگاههای کشور طبق قانون موظفند این کاالها
را با قیمت مصوب عرضه کنند تــا اجحافی به مصرف
کننده نشــود.معاون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:
هموطنان در صورت مشاهده هر گونه تخلف در مورد
عرضه و قیمت کاالهای اساسی میتوانند گزارش خود
را به بخش بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت
صمت از طریق تلفن  ۱۲۴اطالع دهند.قربانی تاکید کرد
که سازمان تعزیرات حکومتی و بخش بازرسی وزارت
جهاد کشاورزی تمام تالش خود را برای رصد ،نظارت
بر توزیع و قیمت کاالهای اساسی انجام خواهند داد.وی
درباره افزایش تقاضای کاالهای اساسی در روز گذشته
نیز اذعان داشــت :با توجه به اعالم قیمتهای جدید،
مردم به فروشــگاهها مراجعه کردند و حداکثر تقاضا را
داشتیم در حالی که بسیاری از فروشگاهها ،محصوالتی
که داشــتند با قیمت ســابق بود و هنوز سفارش جدید
نداده بودند.معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی همچنین گفت :بســیاری از فروشگاهها از
افزایش تقاضاهای ناگهانی مردم برای کاالهای اساسی
در روز گذشته غافلگیر شدند و فکر نمیکردند موجودی
کاالهای آنها در یک روز کاهش پیــدا کند و از این رو
بالفاصله سفارشگیری این کاالها را انجام دادند و این
اقالم خوراکی در حال انتقال به فروشگاهها است.

تقویت بخش تولید و اهمیــت آن ،از همان ابتدا مورد توجه مســئوالن
ســیزدهمین دولت قرار گرفت .آیتاهلل «ســید ابراهیم رئیسی» همواره
حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داده اســت .روز جمعه  ۱۵مهر بود که
رئیسجمهوری در جریان ششمین سفر اســتانی خود در بازدید از منطقه
ویژه اقتصادی بوشهر اظهار داشت :تولید نیاز ضروری کشور است و باید
به صورت ویژه از بخشهای مختلف تولید حمایت شود.به رغم تاکیدات
فراوان بر ضرورت و جایگاه تولید در مسیر رشــد اقتصادی کشور ،ولی
تولیدکنندگان همچنان با موانع بسیاری در مسیر فعالیت خود مواجه هستند.
یکــی از چالشهای مهــم تولیدکنندگان ،مســاله قاچــاق کاال به داخل
اســت .چنانکه رهبری هم به این مساله اشــاره کرده و در پیام نامگذاری
ســال نو با اشــاره به معضل واردات و قاچاق ،تصریــح کردند :ضعف
هــای قانونــی و واردات رقیــب خارجــیِ محصولــی کــه در داخل
با همــت جوانان در حال تولید اســت یــا قاچاق آن از طریق دســتهای
خیانتــکار ،مانع تولید اســت و موجب شکســت خوردن آن میشــود.
از نگاه کارشناسان ،تســهیل فضای کســب و کار و ارائه مجوزهای الزم
به تولیدکنندگان ،شفافســازی مقررات و قوانین به منظور ایجاد امنیت
روانی برای جلب اعتماد سرمایهگذار و جلب ســرمایه ،حمایت منطقی
و قانونی از تولید در برابــر واردات ،هدفمندی و هدایت تســهیالت به
سمت بخشهای مولد ،شفافسازی فضای کسب و کار و رفع زمینههای
رانت و فساد ،حمایت از صنایع دانشبنیان ،حمایت از بنگاههای تولیدی
کوچک و پرتعداد ،ایجاد تقاضا و بازار در داخل و خارج از کشور ،نظارت
بر توزیــع کاال در بــازار و  ...از الزمههای حمایت ســاختارمند از تولید
است که هر یک به نوعی در حوزه مســئولیت دولت قرار میگیرد و البته
در حوزههایی با دســتور کار و مســئولیتهای دیگر قوا ارتباط مییابد.
تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشــور در گرو تقویت بخشهای
مولد اقتصادی اســت و این مهم جز با حمایت و همافزایی همه نهادها و
ارکان مختلف کشور از جمله دولت ،مجلس و قوه قضائیه تحقق نمییابد.
رئیسجمهوری با علم به نیازها وموانع بر ســر رونق تولید کشور ،سکان
امور را در دست گرفته و پس از مدیریت کرونا ،توسعه اقتصادی کشور را
در دستورکار قرار داده اســت .بخش مهمی از برنامههای سفرهای استانی
آیتاهلل رئیسی بر دیدار با مسئوالن محلی در حوزه اقتصاد و تولید متمرکز
اســت؛ دیدارهایی که امید میرود با توجه به وعده رئیسی برای فایدهمند
بودن ســفرهای اســتانی ،کارگر افتد و تکانی به وضعیت تولید و متعاقبا
رشد اقتصادی کشور بدهد و چنانکه رهبری فرمودند ،نتیجه آن در اقتصاد
عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس باشد.

آگهی فراخوان عمومی مشارکت
(ارزيابی کيفی و فنی به صورت يکپارچه)

زمان انتشار روزنامه نوبت اول :روز شنبه مورخ 1401/02/24
زمان انتشار روزنامه نوبت دوم :روز سهشنبه مورخ 1401/02/27
تاريخ دريافت اسناد مشارکت  1401/03/07لغايت 1401/03/12
میباشد.
تاريخ تحويل اسناد و مدارک مربوط به شرکت عمران بهارستان تا

معاون وزیر

محقق سازند.

خواهد بود.

 1401/02/21تا ساعت  19روز دوشنبه مورخ  1401/02/26از طريق

برآورد پروژه  ,مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع

سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمايند .تلفن تماس

 , 1401مبلغ  13,795,407,917ريال و مدت اجراي کار ( 3ســه) ماه و

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

کار :برآورد براســاس فهارس بهاء ابنيه  ,تاسيســات برقی و چاه ســال
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار  689,770,396ريال به صورت
يکی از تضامين ذکر شــده در آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره

026 - 32117150 :

جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به
آدرس ( )iets.mporg.irمراجعه نماييد

شرکت آب و فاضالب استان البرز

ش کرتملیپاالیشوپخشفرآوردهاهینفتیاریان
روابطعمومیش کرتبهرهربدارینفتوگازرغب

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري
401/
401
مناقصه عمومي يك مرحلهاي به شماره /659
خدمات غذا و اتاقداري سرکان/مالکوه
شماره فراخوان 2001091863000007

شركت بهرهبرداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري
مناقصه عمومي يک مرحلهای خدمات غذا و اتاقداري ســرکان/مالکوه مندرج در كتابچه
را از طريق ســامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايــد .كليه مراحل برگزاري
فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اســناد اســتعالم ارزيابي كيفي تا ارسال
دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه ،از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصهگران در
صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در ســايت مذكور و دريافت گواهي امضاي
الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .اطالعات و اسناد مناقصه عمومي
پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارســال دعوتنامه از طريق ســامانه ستاد به
مناقصهگران ارسال خواهد شد.
 -1مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي :تا تاريخ 1401/02/26
 -2مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي :تا تاريخ 1401/03/09
 -3مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار103/288/603/039 :
ريال  -منابع داخلي.
 - 4نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز
وجه نقد به مبلغ  5/164/430/152ريال.
 -5نوع و كيفيت و كميت خدمات :تهيه ،طبخ ،سرو و توزيع سه وعده غذا ،انجام خدمات
اتاقداري و لباسشويي در منطقه عملياتي سرکان/مالکوه.
 -6محل و مدت اجراي خدمات :در منطقه عملياتي ســرکان /مالکوه واقع در اســتان
لرستان ،شهرستان پلدختر 15 ،کيلومتری پلدختر به مدت  12ماه شمسي.

نوب

ت
دوم

شناسه آگهی1311992 :

 -7پيش پرداخت :به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل ارائه
ضمانتنامه معتبر بانكي.
 -8بارگذاري فرم تكميل شدهي استعالم ارزيابي كيفي و مدارك و مستندات مربوطه
 -9بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي
 -10بارگذاري اسناد و مدارک مربوط به تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه
 -11بارگذاري اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيأت مديره
 -12ارائه صورت هاي مالي حسابرســي شــده معتبر (به همراه گزارش حســابرس
مستقل) منتهي به سال  99در زمان انعقاد قرارداد
 -13ارائــه گواهي صالحيت ايمني پيمانكاران /نامــه تأييد صالحيت ايمني موقت در
زمان انعقاد قرارداد
 -14اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

آدرس :كرمانشــاه ،ميدان نفت ،بلــوار زن ،پالك  ، 42كدپســتي ، 6714677745
دبيرخانه كميسيون مناقصات
تلفكس امور حقوقي و قراردادهــا  / 083-38374180مركز تلفن -33110000
 / 083كارشــناس امور حقوقي (داخلي  / )2213كارشــناس امور قراردادها (داخلي
 / )2218دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي )2522
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس / 021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
نوبت دوم1401/02/24 :
نوبت اول1401/02/20 :

روابط عمومي شركت بهرهبرداري نفت و گاز غرب

