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كار پالسكو به رياستجمهوري رسيد
ايسنا -با وجود گذشت چندين ماه از حادثه پالسكو هنوز در زمينه
دريافت وام براي كسبه مشكالت متعددي وجود داشته و مهمترين موضوع
آن است كه سود تعيين شده به قدري باالست كه كسبه توان پرداخت
آن را ندارند .بر همين اساس طي اينمدت پيگيريهاي متعددي انجام
شده و به مسووالن مختلفي از جمله رييس كل بانك مركزي نامههايي
ارســال شده اســت .رييس اتحاديه پيراهندوزان با بيان اين مطلب از
قرار تنظيم جلسهاي ميان اهالي پالسكو با مسووالن رياستجمهوري
خبر داد و گفت :مكاتباتي با دفتر رياستجمهوري داشتيم كه طي اين
مكاتبات روز گذشته تماسي گرفته شده و از سوي رياست دفتر بازرسي
رياستجمهوري اين گونه اعالم شد كه در اين هفته يك جلسه حضوري
در اين زمينه برگزار خواهد شد تا پيگيري خواستههاي كسبه پالسكو از
سوي رياستجمهوري صورت گيرد.

امضاي تفاهمنامه همكاري ايران و اوكراين

«جهانصنعت» -در راستاي توسعه همكاريهاي اقتصادي ايران
و اوكراين ،همايش تجاري اوكراين و ايران با حضور غالمحسين شافعي
رييس اتاق ايران ،گنادي چيژيكف رييس اتاق اوكراين ،محمد بهشتي
منفرد ســفير ايران در كييف و حميد قادي رييس اتاق مشترك ايران
و اوكراين برگزار شــد كه به دنبال آن ،تفاهمنامه همكاري اتاقهاي دو
كشور به امضا رسيد.
رييس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشــاورزي ايران در همايش
تجاري مشترك ايران و اوكراين با همتاي اوكرايني خود ديدار كرد و در
اين همايش ،بر ضرورت توسعه همكاريهاي دو كشور ،گسترش مبادالت
اقتصادي و تحركي نوين در همكاري بانكي تاكيد كرد .شافعي ابراز اميدواري
كرد :با امضاي اين سند شاهد گسترش روزافزون همكاريهاي دو كشور
باشــيم.در ادامه گنادي چيژيكوف ،رييس اتاق اوكراين گفت :اميدوارم
روابط تجاري دو كشور همانطور كه در دو سال گذشته پيشرفت داشته
همچنان توسعه پيدا كند.

واکنش دبير انجمن شيريني و شكالت به
شكالتهاي الكلدار
فارس -در حالي كه ايران ظرفيت 2ميليون و 400هزار تني در صنعت
شيريني و شكالت دارد همچنان بخش قابل توجهي از اين محصوالت از
طريق قاچاق وارد كشور ميشود .در همين خصوص دبير انجمن شيريني و
شكالت گفت :براي جلوگيري از قاچاق اين محصوالت به دو روش گازانبري
اقدام كردهايم كه بر اين اساس طي جلساتي با مسووالن گمرك توانستيم
قيمتها را شفافسازي كنيم تا واردات شيريني و شكالت براساس اظهارات
درست و با پرداخت حقوق و عوارض مناسب صورت گيرد.جمشيد مغازهاي
در مورد بحثهاي مطرح شده مبني بر وجود الكل و مشروبات در برخي
محصوالت شــيريني و شكالت وارداتي نيز گفت :در برخي محصوالت
خارجي از الكل به عنوان ماده نگهدارنده استفاده ميشود.وي همچنين از
برگزاري شانزدهمين نمايشگاه تخصصي شيريني و شكالت از  24تا 27
شهريور ماه در محل دائمي نمايشگاههاي تهران خبر داد و گفت :تعداد
شركتكنندگان خارجي در اين نمايشگاه در مقايسه با سال قبل افت پنج
تا شش درصدي داشته اما در حال حاضر سه شركت آمريكايي با شش
مهمان از اين كشور و همچنين ساير كشورها به ايران آمدهاند.

گراني ظروف يكبار مصرف در آستانه محرم
گسترش -به طور معمول در آستانه ماه محرم ،خريد ظروف يكبار
مصرف افزايش پيدا ميكند و شاهد گرانفروشي در اين بازار هستيم .اين
در حالي است كه به گفته رييس اتحاديه پالستيك تهران ،قيمت ظروف
يكبار مصرف در محرم افزايش خواهد يافت.
رحيم مقيمياصل اظهار كرد :شاهد هستيم قيمت مواد اوليه پالستيك
و ظروف يكبار مصرف در اين هفته هزار و  500تومان افزايش يافته است.
به همين واسطه قيمت ظروف يكبار مصرف هم به اجبار گران ميشود.
اين در حالي است كه طي ماههاي گذشته از ابتداي سال  96بازار راكد
بوده و اين افزايش قيمت يكباره انجام شده است.
وي هشــدار داد :در برخي از مواقع كه قيمت مواد اوليه افزايش پيدا
ميكند جهت كاهش هزينهها ،ناخالصيهايي وارد مواد اوليه ميشود كه
بر سالمت انسان تاثير ميگذارد .در اين راستا بازار بايد تحت كنترل باشد
تا با افزايش نياز مردم ،شاهد گرانفروشي و تقلب نباشيم.

گروه بازرگاني -روز گذشــته موضوعات
مهمــي همچون افزايش قيمــت دالر ،طرح
حذف قيمــت برخي از گروههــاي كااليي و
همچنين حذف ارز مســافرتي كه اين روزها
مورد بحث و مذاكره بسياري از كارشناسان و
صاحبنظران قرار گرفته است به اتاق بازرگاني
تهران كشيده شد و فعاالن بخشخصوصي نيز
در مورد اقدامات اخير دولت ،اظهارنظر كردند.
اگرچه برخي كارشناسان معتقدند كه حذف
ارز مســافرتي و رهاســازي نرخ ارز به منظور
تكنرخي كردن ارز و ايجاد رونق در بازار انجام
گرفته اما واقعيت اين است كه تصميمات جديد
دولت ،بازار را به بدترين روزهاي خود برده است
تا جايي كه فعاالن بازار معتقدند تا آخر سال
نهتنها رونقي ايجاد نميشود بلكه ركود بيشتر
خواهد شد .اين در حالي است كه رييس اتاق
بازرگاني تهران نيز خيلي به تصميمات بانك
مركزي اطمينان ندارد و معتقد است كه ارز با
وعده ،تكنرخي نميشود .مسعود خوانساري
معتقد است كه رييس كل بانك مركزي موضوع
تكنرخي كــردن ارز را مطرح كرده و حذف
ارز مســافرتي نيز مقدمه آن بوده است كه ما
اميدواريم اين امر امســال تحقق يابد .اما بايد
توجه داشت كه سيف سال قبل نيز بارها اين
موضوع را اعالم كرد اما به سرانجام نرسيد.
تصميم وزارت صنعت در مورد حذف قيمت
برخي از گروههاي كااليي نيز موضوعي بود كه
ديروز در جمع فعاالن بخشخصوصي مطرح شد.
بر همين اساس كاوه زرگران ،رييس كميسيون
كشــاورزي ،آب و صنايع غذايي اتاق تهران در
سخنان پيش از دستور خود از طرح حذف الزام
درج قيمت روي كاالهاي اين حوزه دفاع كرد و
آن را عامل افزايش رقابت و كاهش قيمت دانست
كه در مجموع به نفع توليدكننده و مصرفكننده
خواهد بود.
نماينــدگان بخشخصوصي در نشســت
ماهانه شهريور خود ،ميزبان مديرعامل صندوق
ضمانت صادرات كشــور نيز بودند و در مورد
حمايتهاي اين صندوق از توســعه صادرات
غيرنفتي با سيدكمال سيدعلي بحث و گفتوگو
كردند.
 وعده شــريعتمداري بــراي تثبيت
تعرفههاي تجاري
رييس اتاق بازرگاني تهران در جلسه هيات
نمايندگان اتاق بازرگاني با بيان اينكه اميدواريم
صداي واحدي به ويژه در حوزه اقتصاد از دولت
شنيده شود ،گفت :وزير جديد صنعت وعده داده
اســت كه تعرفهها در چهار سال آينده تغييري
نخواهــد كرد و تغييرات تنهــا در ضرورتهاي
خاص اتفاق ميافتاد.
مسعود خوانســاري افزود :مسايلي از جمله
تكنرخي كردن ارز ،اصالح سيستم نظام بانكي،
مبارزه با فساد و رونق بازار سرمايه بايد در راس
كار دولت باشد .در اين ميان اتاق بازرگاني تهران
آمادگي دارد با همكاري دولت در مورد تحقق اين
اهداف گام بردارد.
رييــس اتاق بازرگاني تهــران درباره حضور
مديرعامل موسســه فريزر در اتاق تهران گفت:
قرار شد اين موسسه با ارائ ه راهكارها و پيشنهادات،
شــرايطي را فراهم كند تا رتبه ايران در آزادي
اقتصادي بهتر شــود .در حال حاضر رتبه ايران
 ۱۵۲است.
وي اضافه كرد :به همراه مديرعامل موسسه
فريزر ،وزير اقتصاد عمان نيز حضور داشت .قبل
از آزادي اقتصادي درآمد سرانه عمان چهار هزار
دالر بود اما با اصالحات انجام شــده و با كمك
موسسه فريزر درآمد سرانه اين كشور به  ۳۶هزار
دالر رسيده است.

در نشست اتاق بازرگانی تهران مطرح شد؛

وعده دولت برای تثبیت  4ساله تعرفههای تجاری

  رشد صنعت ساختمان پس از  20فصل
رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه محيط
كسبوكار در ايران نيازمند اصالحات جدي است
ابراز اميدواري كرد كابينه جديد و همچنين اتاق
بازرگاني تالش ويژهاي براي حل مشكالت اين
حوزه داشته باشند .او ادامه داد :در جلسهاي كه
روز شنبه با روساي كميسيونهاي مشورتي اتاق
داشتيم قرار شد اين موضوع در اولويت قرار گيرد،
بهخصوص كميسيون تسهيل كسبوكار بايد به
صورت ويژه به مشــكالت اين حوزه بپردازد و با
هماهنگي با وزارتخانهها و تشكيل كارگروههاي
ويژه ،اين امر را به عنوان يكي از مسووليتهاي
اصلي اتاق تهران در سالجاري به پيش ببرد.
رييس اتاق تهران در ادامه به بيانيه  24بندي
اتاق تهران در جلسه پيشين و تعيين اولويتهاي
اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت :در ديداري كه با
شريعتمداري وزير صنعت ،معدن و تجارت داشتيم
ايشان بيان كرد كه آماده واگذاري تمامي بنگاهها
و شركتهايي است كه هم اكنون توسط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اداره ميشود.
خوانساري ادامه داد :بحث مهم ديگري كه در
ديدار با وزير صنعت ،معدن و تجارت مطرح شد،
مساله تعرفهها بود كه شريعتمداري اعالم كرد
برنامهاي دارد كه براي چهار سال آينده تعرفهها
را ثابت نگه دارند و فقط در مواقع بسيار ضروري
آنها را تغيير دهد .اگر اين اتفاق رخ دهد حركت
بسيار بزرگي خواهد بود چون يكي از مشكالت
اقتصادي كه هماكنون داريم ،تغيير تعرفهها به
صورت روزانه است كه باعث تشديد فساد ،ناامني
و بيثباتي اقتصادي ميشود.
رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين گفت:
اجالس جهانــي اتاقهاي بازرگاني هفته آينده
برگزار ميشــود كه بر اين اساس هياتي از اتاق
بازرگاني ايــران و تهــران در آن حضور دارند.
همچنين بعد از  20فصل متوالي كه رشد صنعت
ساختمان منفي يا صفر بود در فصل بهار اين رشد
به  7/1درصد رســيد كه اگر اين وضعيت تداوم
داشته باشد جاي اميدواري است كه در فصلهاي

فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران کارآمد
جهت پیادهسازی سامانه خدمات دولت الکترونیک
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن به شماره 96-2

نوبت دوم

شرکتتوزیعنیرویبرقاستانگیالن
(سهامیخاص)

 -1نام و نشانی برگزارکننده فراخوان :شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص) به نشانی رشت -بلوار امام
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یوسایرمدارکومستنداتموردنیازمطرحشدهدراسنادفراخوانکهمیبایستواجداصلامضای
صورتجلسهمجمععموم 
مجازپیشنهاددهندهمطابقباآخرینتغییراتاساسنامهوممهوربهمهرشرکتباشد.
 -4بــرآورد ریالی مجمــوع خدمات قابل واگذاری در صورت تامین کلیه نیازمندیهای فنی مبلــغ  900/000/000ریال
میباشد.
-5محلدریافتاسنادفراخوان :رشت -بلوار امام خمینی -باالتر از میدان مصلی -شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن-
امور تدارکات و انبارها و تهران -سعادتآباد -میدان کاج -خیابان شهید خلبان جمشیدی (یک) -خیابان شبنم -کوی الله -پالک
 14و یا با مراجعه به سایت – http://www.gilanpdc.irاطالعرسانی -مناقصات و مزایدهها -فراخوانها
 -6زمان و محل تحویل اسناد و مدارک :اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن و حداکثر تا پایان ساعت
اداری مورخ 96/7/3
 -7به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل گردد ،مطلقا ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
 -8شماره تلفنهای تماس 013-33665001-7 :داخلی  286و  01333663006و  01333606571و -22062567
021
 -9در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاههای اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید.
آدرساینترنتی:
http://www.gilanpdc.ir
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شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

پيشرو رونقي در بخش ساختمان ايجاد شود.
  ضرورت پيگيري اصالح نظام بانكي
خوانســاري همچنين در سخناني كوتاه به
موضوع تكنرخي كردن ارز اشاره كرد و گفت:
بحــث مهم اقتصادي ديگــر ،تكنرخي كردن
ارز بود كه خوشــبختانه سيف ،رييسكل بانك
مركزي هم بر آن تاكيد ويژه داشتند .البته سال
گذشته هم چندين بار اين موضوع را بيان كردند
اما عملي نشد و اميدواريم امسال حتما اجرايي
شود .خوشبختانه مقدمه اين كار را كه حذف ارز
مسافرتي بود ،انجام دادند و اميدواريم گامهاي
بعدي نيز به سرعت برداشته شود .همچنين بحث
ديگري هم كه سيف اعالم كرد اصالح نظام بانكي
بود كه اقداماتي در خصوص آن انجام شده و الزم
است به طور جدي پيگيري شود.
 رتبه ريســك اعتباري ايران بايد ۳
شود
در اين نشست ،مديرعامل صندوق ضمانت
صادرات ايران نيز با اشاره به اينكه حجم تجارت
جهانــي  16هــزار ميليارد دالر اســت ،گفت:
صندوقهاي ضمانت صادرات دنيا در مجموع 11
درصد از اين ميزان را پوشش ميدهد.
كمال سيدعلي با بيان اينكه ايران بزرگترين
جذبكنندهفاينانسدنيادرميانمدتوبلندمدت
بوده اســت ،گفت :مجموع واردات كشور ما در
ارتباط با خدمات فني و مهندسي در سالهاي
گذشته با پنج ميليارد دالر بوده كه از فاينانس
استفاده شده است.
مديرعامل صندوق ضمانــت صادرات ايران
اظهار داشت 70 :درصد فاكتورهاي ريسك ايران
اقتصادي اســت و در حال حاضر رتبه ريسك
اعتباري ايران در دنيا در گروه شــش قرار دارد
در حالي كه انتظار ميرود اين رتبه در گروه  2يا
 3باشد و قبل از تحريمها رتبه ايران در ريسك
اعتباري در گروه  6قرار داشت.
وي بــا بيان اينكه در اروپا كار صنعتي انجام
نميدهيم ،گفت :در عراق ،تاجيكستان ،سودان
و سريالنكا طرحهاي عمراني داشتهايم و اگر چه

روابط سياسي خوبي با سودان نداريم اما روابط
اقتصادي با اين كشــور خوب اســت و صندوق
ضمانت صادرات ايران پوشش ريسك را در اين
كشور انجام ميدهد.
 نرخ ارز بايد متناســب با تورم تغيير
كند
سيدعلي با تاكيد بر اينكه نرخ ارز بايد متناسب
با تورم تغيير كند ،اظهار داشت :نميشود تورم
حدود  10درصد باشد اما نرخ ارز همچنان ثابت
باقي بماند زيرا وقتي نرخ ســود پول حدود 20
درصد است بايد نرخ پول داخلي به همان ميزان
تضعيف يابد كه در غير اين صورت كار به درستي
پيش نميرود.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران بيان
داشت :تالش ما اين است كه بتوانيم پول را با نرخ
كمتر از  18درصد به صادركنندگان وام دهيم اما
بانكهاي خصوصي نتوانستند اين كار را انجام
دهند .برخي از بانكها كه با صندوق توسعه ملي
قــرارداد دارند ،پول را با نرخ  12تا  13درصد به
صادركنندگان وام دادهاند.
 حذف ارز مسافرتي به نفع صادرات
رييس كنفدراسيون صادرات ايران نيز حذف
ارز مسافرتي را مقدمه تكنرخي كردن ارز دانست
و گفت :اين اقدامات به نفع صادرات اســت و در
بلندمدت به ايجاد شفافيت و حذف رانتها كمك
قابل مالحظهاي خواهد كرد.
محمد الهوتي اظهــار كرد :هر گونه تبديل
پولهاي بــزرگ به وجوه كوچــك كه در كل
قــدرت خودش را از دســت دهد ،مغاير منافع
ملي است .در بحث يارانهها؛ اعداد بسيار بزرگي
تقسيم ميشود اما نه گيرنده وجوه ميتواند از آنها
بهدرستي استفاده كند و نه دولت ميتواند كاري
با آن انجام دهد.
وي افزود :پرداخت ارز مســافرتي هم همين
بحث را دارد .شــايد پرداخــت  300دالر به هر
مسافر ،چندان زياد نباشد ولي همين ميزان كه
در تعداد  9ميليون مسافري كه هر سال به خارج
ميروند ،ضرب شود؛ عدد قابل توجهي به دست

بازار

«جهانصنعــت» -همانطور كه
از وضعيت بازار هم پيداســت ،گوشت
همچنان در حال افزايش قيمت است و
حتي واردات هم نتوانسته اين بازار را با
آرامش روبهرو كند .اين در حالي است كه
بانك مركزي قيمت خردهفروشي برخي
اقالم خوراكي را در هفته منتهي به 17
شهريور ماه منتشر كرد كه براساس آن

ميآيد .با اين كار به جاي اينكه از جذب توريست
و خلق پول در اقتصاد كشور حمايت شود از خروج
ارز از كشــور و پرداخت يارانه در اعزام مسافران
ايراني به كشورهاي ديگر حمايت ميشود.
الهوتي گفت :يكي از رانتهاي بزرگ كشور
دو نرخي بودن ارز و استفاده از منابع ارزي ارزان
براي واردات است .با اين كار هم نوعي اتالف منابع
اتفاق افتاده و هم اين تفاوت ارزي سر سفره مردم
نميآيد؛ عده خاصي ميتوانند از اين منابع استفاده
كنند ،اختالف طبقاتي شديد و نابرابري اجتماعي
به وجود ميآيد.
 كشور با منافع ملي مديريت شود
رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت :
حذف ارز مسافرتي گام مهمي براي رسيدن به
سيستم تكنرخي ارز است و در خبرها آمده
بود كه ارز مبادلهاي براي برخي از كاالها هم
برداشته ميشــود .حاال دولت اين شرايط را
دارد كه هم ارز مبادالتي و هم ارز مســافرتي
را حذف كند.
وي تاكيد كرد :گفته ميشود كه مردم از حذف
ارز مسافرتي ناراضي هستند اما من كلمه مردم
را نميپســندم .به اين دليل كه مردم تمام 80
ميليون نفر در داخل كشور هستند؛ نه اقليتي كه
به خارج سفر ميكنند .اگر قرار باشد منابعي بين
مردم تقسيم شود ،بيشترين نياز را آنهايي دارند
كه در كل عمر يك ســفر هم به خارج از كشور
نميروند و اينكه گفته ميشود مردم با اين اقدامات
مخالفند ،قطعا اينطور نيست.
  حذف برچسب قيمت
همچنینرييسكميسيونكشاورزيوصنايع
غذايي اتاق تهران در اين نشســت گفت :اجراي
ابالغيه حذف برچســب قيمتگذاري نه تنها
منجر به گرانفروشي نميشود بلكه تفاوت قيمت
از كارخانه تا زماني كه كاال به دست مصرفكننده
ميرسد را كاهش ميدهد.
كاوه زرگــران بــا تاكيد بــر اينكه با حذف
قيمتگذاري توسط توليدكنندگان هيچ اتفاق
خاصي نميافتد ،گفت :بــه دنبال اين ابالغيه
مســووليت درج قيمت از عهده توليدكنندگان
برداشــته ميشود و براســاس ضوابط برعهده
توزيعكنندگان قرار ميگيرد.
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي
اتاق تهران بيان داشــت :تفــاوت قيمت كاال از
كارخانه تا زماني كه كاال به دست مصرفكننده
ميرسد بايد  15درصد باشد اما هماكنون تفاوت
قيمت  40درصد است كه با اجراي ابالغيه حذف
قيمت توسط توليدكنندگان كاال با قيمت كمتري
به دست مصرفكننده ميرسد.
  الزام جذب سرمايهگذاران خارجي
حســن فروزانفرد ،عضو هيات نمايندگان
اتاق تهران نيز به الزامات جذب ســرمايهگذاران
خارجــي پرداخت و گفت :پس از گذشــت دو
سال كه با تبادل باالي هياتهاي تجاري مواجه
بودهايم ،اين واقعيت آشكار شده است كه با وجود
فرصتهاي فراوان سرمايهگذاري ،پروژههاي قابل
عرضه بينالمللي طراحي نشــده است .در واقع
اتاق تهران و ديگر اتاقهاي بازرگاني چه زماني
كه هياتي به ديگر كشورها اعزام ميكنند و چه
وقتي كه با هياتهاي خارجي در كشور مالقات
ميكنند ،پروژه ســرمايهگذاري قابل عرضه در
اختيار ندارند.

گراني گوشت در شهريور
قيمت گوشــت قرمز با  0/6درصد رشد
هفتگي روبهرو شــده در حالي كه شش
گروه كااليي شامل لبنيات ،برنج ،حبوب،
ميوههاي تازه ،چاي و روغن نباتي نسبت
به هفته قبل از آن تغييري نداشته است.
همچنيندرهفتهيادشدهقيمتتخممرغ
 1/8درصد ،سبزيهاي تازه  1/2درصد،

شرکت ملی نفت ایران
شركت نفت فالت قاره ايران
(سهامي خاص)

مرغ  1/6درصد و قند و شكر  0/2درصد
كاهش قيمت داشتند.
 تغييرات ساالنه
همچنين نرخ مواد خوراكي ياد شده
در يك سال منتهي به  17شهريور امسال
نشان ميدهد قيمت لبنيات  8/5درصد،
تخممرغ  17/7درصد ،برنج  3/2درصد،

حبوب  16/3درصــد ،ميوههاي تازه 9
درصد ،ســبزيهاي تازه  21/9درصد،
گوشــت قرمز  16/6درصد ،گوشت مرغ
 3/9درصــد ،چاي  23/7درصد و روغن
نباتــي  4/6درصد افزايش داشــته اما
قيمت قند و شــكر با افت  10درصدي
روبهرو شده است.

فراخوان ارزيابي كيفي

نوبت اول

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به برگزاري ارزيابي كيفي مناقصات ذيل از بين مناقصهگران ايراني اقدام نمايد:
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1

 /96/046اف

تامين خدمات  H 2 Sدر مناطق خارگ و بهرگان

مبلغ ضمانتنامه

 2/983/200/000ريال
 2/983/200/000ريال

مدت انجام خدمات :دو سال
شرايطمتقاضيان:
 -1توانايي ارائه ضمانتنامه «انجام تعهدات» به ميزان %10مبلغ كل قرارداد ،طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده شدن
 -2به تقاضاهاي مشروط ،مبهم ،ناقص و يا مغاير با شرايط مندرج در اسناد و مدارك و تقاضاهايي كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد ،ترتيب اثر داده نخواهد
شد.
 -3شركت نفت فالت قاره ايران در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار خواهد بود.
 -4پيشنهادات مالي ميبايستي حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران داراي اعتبار و قابل تمديد براي يك
دوره ديگر باشند.
 -5كسب حداقل امتياز تعيين شده در ارزيابي كيفي ،جهت دعوت در هر يك از مناقصات فوقالذكر الزامي ميباشد.
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود تا حداكثر ظرف يك هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم ،با همراه داشتن معرفينامه معتبر به آدرس ذيل مراجعه و
حضورا نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي اقدام نمايند.
ضمنا بايستي ظرف مدت 14روز پس از آخرين مهلت دريافت مدارك ارزيابي كيفي اطالعات مورد درخواست به آدرس ذيل تحويل گردد .محل و زمان تحويل
وگشايشپيشنهادهادراسنادمناقصهقيدميگردد.
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