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مسعود فرزاد -شعار مقابله با بحران آب و
خشكسالي به مقوله سازگاري با بيآبي تبديل
ت اما يكي از بهترين راههاي حل اين
شــده اس 
بحران پذيرفتن واقعيت موجود و باليي است كه
برآب و خاك و هواي ايران آمده و بايد جامعه را
براي پذيرش و تطبيق نوع زندگي و درآمدشان
با همين مقدار آب مانده در مخازن سدها و منابع
زيرزميني آماده كرد.
كارگروهي ملي جهت سازگاري با بيآبي در
دولت دوازدهم از چهار وزارتخانه و دو سازمان
تشكيل شده كه برنامهها و سياستهاي سازگاري
با شرايط بيآبي را در كشور پياده و به شرح ذيل
پيگيري و به انجام رساند:
تعيينچگونگيتوزيعكمبودآببينمصارف
مختلف (شــامل شــرب و بهداشت ،صنعت،
كشاورزي ،فضاي سبز و محيطزيست) از طريق
بررسي و تعيين اولويت مصارف در قالب منابع آب
در دسترس در سال آبي در چارچوب منابع آب
تخصيص يافته توسط وزارت نيرو در هر حوضه/
استان ،برنامهريزي و هماهنگيهاي الزم براي
انطباق الگوي كشت مناسب هر منطقه متناسب
با شرايط كمآبي و با توجه به سهم كاهش منابع
آب در اختيار بخش كشاورزي براساس بند (الف)
و در چارچوب الگوهاي كشــت مصوب وزارت
جهاد كشاورزي در هر حوضه  /استان ،پشتيباني
از تدابير استانها درخصوص جلوگيري از بروز
مشكالت و تعارضات اجتماعي ناشي از كاهش
منابع آب در دسترس تعيين شده براي هر استان/
منطقه و نظارت بر عملكرد و پيشرفت برنامهها
در كارگروههاي استاني.
اين موارد همگي نشان از عزم دولت باالخص
وزارت نيرو جهت مقابله با بيآبي است اما همه
اين كارها جوابگوي مشكل نيست! چراكه ميزان
بارش سال آبي جاري تاكنون ۲۳۳ميليارد متر
مكعب اســت .بهطور معمول از اين مقدار 65
درصد تبخير و يا در منابعي ميريزند كه غيرقابل
برداشــت و يا به صورت سيالب به هدر (دريا)
ميروند .اين درحالي اســت كه همه آبهاي
تجديدپذير جاري و سطحيمان و زيرزمينيمان
تاكنون 80ميلياردش برگشته و در مخازن سدها
و منابع زيرزميني ذخيره شده است.
از سويي آمار تكاندهنده حفر  763هزار چاه
مجاز و غيرمجاز در كشور ،به ازاي هر  100نفر
ايراني يك حلقه چاه آب حفر شده است .حجم
برداشت آب برروي نمودارها و كاغذ به عدد 51
ميليارد مترمكعب ميرسد.
اين در حالي است كه مقدار واقعي برداشت
را فقط خدا ميداند .شــنيدههايي از مسووالن
مديريت منابــع آب حاكي از برداشــت120
ميليارد مترمكعب از منابع زيرزميني است كه
ديگر تجديد نشدهاند.

بررسي ظرفیتهای آبی کشور؛

اهرمهای عبور از بحران

تحليل عرضه و تقاضاي آب نمايانگر وضعيت
كمبود شــديد آب در سال جاري است و براي
جبران كسري آب مورد نياز بايد از مخازن زير
زمين كه طي هزاران سال پر شدهاند و به شدت
دچار كاهش سطح تراز گرديدهاند اضافهبرداشت
داشته باشيم .شايان ذكر است قبل از اين هم
مناطق و دشــتهايي ممنوعه اعالم شدهاند و
كسي حق برداشت آب از آنها را ندارد.
سازگاري را ميتوان سريعترين راهحل ممكن
در خصوص بيآبي دانست اما مشكلگشا نيست.
چون مسكني براي همين امسال و سالي دگر
عمل خواهد كرد .بايد جهت افزايش منابع آبي به
جز آبهايي كه در حال حاضر از قناتها و چاهها
و رودخانهها و ســدهايمان برداشت ميكنيم،
نگاهي دقيق و واقعبينانه به داشــتهها و ثروت
خدادادي آبي ايران كرد.
  آبهايهيدروپليتيكي
آب هيدروپليتيكــي آبهايي هســتندكه
جغرافياي سياســي آنها را تقسيم كرده (چون
رودخانــه هيرمنــد ،رودخانه ارونــد ،درياي
خزر و )...اســت ،هيدروپليتيك به مطالعه اثر
تصميمگيريهاي مربوط به استفاده از آب در
شكلگيريهاي سياسي در روابط ميان كشورها
با يكديگر ميپردازد .تخصيص آب وارده به كشور
و آب خروجي از كشور ربطي به آورد رودخانهها
ندارد و مربوط به اجازه عـــبور آب از مـرزهاي
بينالمللي است .آبهاي هيدروپليتيكي كه به
گمان من ميتواند منشأ اثر باشد بيشتر آبهاي
شرقي اســت كه كنوانســيون و قراردادهايي
فيمابين ايران و همسايگان بسته شده و يا هنوز
بالتكليف است- .رود هريرود كه آوردي ساالنه
حدود 1/2ميليارد مترمكعب دارد كه با احداث
سد سلما وضعيت آب ورودي به ايران كمتر از
يكصد ميليون مترمكعب است كه طبق توافق
 50-50بايد برداشت شود.
رودخانه هيرمند(هلمنــد) با آورد تقريبي
ساالنه حدود 6ميليارد متر مكعب از كوههاي
غرب كابل سرچشــمه گرفتــه و پس از طي
 1050كيلومتــر وارد ایران ميشــود .در حال
حاضر سهم ايران از آب رودخانه هيرمند حدود
 26مترمكعــب بر ثانيه با حدود  840ميليون
مترمكعب در ســال استكه در سال گذشته
كمتر از 20درصد به ايران وارد شد ،سالجاري
نيز حقآبه ناچيزي حدود 40ميليون مترمكعب
از اين رود داشتهايم.

اين درحالي است كه ميشود با تمهيداتي در
خاك افغانستان آورد اين دو رودخانه باالخص
رود هيرمند را تا 2ميليارد متر مكعب افزايش
ظرفيت داد.
در غرب كشــور نيز حقآبــه هورالعظيم و
اروندرود از سوي عراق و به طريق اولي از طرف
تركيه رعايت نميشود كه اين خود به تنهايي
ميتواند چند ميليارد آورد آب برايمان داشته
باشــد .در اين ديدگاه كشور تركيه درخصوص
منابع حاكميت مطلق است و هيچگونه حقي
براي پاييندست رود خانه قائل نيست كه اين
مهم ميطلبدبه همراهعراق در مجامعبينالمللي
و يا در مذاكرات سهجانبه حقآبه ايران مشخص
و هر ساله مطالبه شود .تاكنون هم تصميمي در
خصوص ميزان سهم دو كشور ايران و عراق از
رودخانههاي مشترك گرفته نشده است.
 آبهاي دريايي جنوب ايران
با توجه به1800كيلومتر مرز دريايي درجنوب
با درياي عمان وخليج فارس بزرگترين امكان و
منبع تامين آب غيرشرب به صورت مستقيم براي
ايران است .همانگونه كه ميدانيد در كشور ما آب
شرب و غير شرب (براي مصارف صنعتي و) ...
همگي از آب شرب تصفيه شده است كه خود
مصرف آب شــيرين را در اين وانفساي بي آبي
باال برده است .چندين طرح در خصوص تصفيه

و انتقال آب از دريا براي اســتانهاي شرقي در
دست مطالعه و دو پروژه در حال اجراست كه به
باور من اينها نه تنها جوابگو نيست بلكه در قبال
بيآبي استانهاي شرقي كافي نيست.
كشورهايهمسايهجنوبيايرانهمگيبيشتر
آب شربشان را با تصفيه و انتقال از دريا به داخل
كشورشــان انجام ميدهند ميطلبد كه مانيز
چندين سيستم تصفيه در ظرفيتهاي باالي
يكصد مترمكعب بر ثانيه در حاشيه دريا برقرار
كنيم و بخشي از نيازهاي شرب و كشاورزيمان
را تامين كنيم .بحث ديگر در خصوص انتقال
مستقيم آب دريا به داخل كشور ايران مركزي
(كويري) به وسيله كانال يا تونل كه خود ميتواند
منشأ تغييرات وسيعي در زندگي و آينده ايران
باش د كه فعال به آن نميپردازم.
  آب موجود در گســلهاي مركزي
ايران
در چندين هزار ســال پيش در مركز ايران
دريايي بود كــه بر اثر تغييرات زمين از جمله
زلزله و تبخير آب خشك و زمين برجاي مانده
آن به كوير و بيابان تبديل شد.
آب به دو صورت خشــك ميشود كه يكي
تبخير و ديگري فرو رفتن در زمين اســت .به
باور من اگر در نقاط كويري ايران بررسيهاي
زمينشناســي شــود قطعا در بين گسلها و

آبخوانهاي موجــود در دل كوير با آب زيادي
مواجه خواهيم شدكه ميتوان از آن براي افزايش
ســرانه آب در ايران مركزي استفاد كرد .شاهد
اين مدعا هم آبي اســت كه در صحراي ليبي
توســط دولت قذافي كشف و انتقال پيدا كرد،
كه آن آب كشــور ليبي را از بيآبي نجات داد
و مهمتر اينكه فرصت كشاورزي هم به مردمان
آن ديار داده است.
  واردات آب از همسايگان
در اطراف كشــور همسايگاني داريم كه نه
تنها با بحران آب مواجه نيستند بلكه دچار آب
مازاد هم هســتند و در مذاكراتي كه از سوي
طرفهاي ايراني با بعضي از آنها شده بارها اعالم
آمادگي كردهاند كه آب مازادشان را به ايران صادر
كنند .كشور تاجيكستان با داشتن رودخانهها و
درياچههاي آب شيرين فراوان به تنهايي امكان
صادرات ساليانه 4ميليارد مترمكعب آب به ايران
را دارد .در شمال ايران ،كشور ارمنستان با داشتن
چندين درياچه آب شيرين امكان صادر كردن
ساليانه يك ميليارد مترمكعب به ايران را دارد.
در شرق با احداث يك بند و يك تونل روي
كابل رود (افغانستان) امكان انتقال آب به ايران
با آورد ساليانه 1/5ميليارد مترمكعب به وجود
ميآيد .با عنايت به همه كمبودها و كاستيها
بخش آب و توجه ويژه به روند نزولي بارش در
كل كشور بهخصوص نيمه شرقي هرگونه فعاليت
سازگاري با كمآبي يا بيآبي بدون توسعه منابع
آبي كشور امكانپذير نيست .اين مهم ميطلبد
كه مديران و سياستگذاران بخش آب ،در عين
فعاليتهاي سازگاري ســرعت توسعه آبي را
افزايش دهند.

  * جدول آبهاي تجديدپذير در شرايط خوب آبي250ميليمتر بارندگي

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان جنوبی
(سهامی خاص)

نام و نشانی دستگاه مناقصهگزار :شرکت گاز استان خراسان جنوبی
(سهامی خاص) -بیرجند -سایت اداری -بلوار پیامبر اعظم (ص) -ابتدای
خیابان شهدای نیروی انتظامی -شرکت گاز استان خراسان جنوبی -طبقه
اول -اتــاق  -121امور قراردادها -کدپســتی -9719866838 :تلفن:
 056-32392000نمابر قراردادها056-32400523 :
موضوع مناقصه :تهیه مصالح و نصب سایبان ایستگاههای CGS
شرح مختصر کار و محل اجرای پروژه :تهیه مصالح و نصب سایبان
ایستگاههای ( CGSشامل تهیه مصالح و نصب سایبان  7ایستگاه ،CGS
تجهیزات اندازهگیری (کنتور آلتراسونیک) ایستگاه نیروگاه)
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار :تضمینهای
اعالم شــده در آییننامــه تضمین برای معامالت دولتی به شــماره
/123402ت50659ه-مورخ-1394/9/22مبلغتضمین540/000/000
ریال (پانصد و چهل میلیون ریال) -ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین
شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمیباشد.
محل تامین اعتبار پیمان :بودجه اجرایی این پیمان از محل اعتبارات
ســرمایهای (منابع داخلی -طرحهای غیرعمرانی) شرکت گاز استان
خراسان جنوبی تامین میگردد.
شرایطمتقاضیان:
 دارا بودن حداقل پایه  5در رشته تاسیسات و تجهیزات و یاپایه  5در رشته ابنیه
 داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصهگر و مدارک و مستندات مذکوردر اسناد ارزیابی کیفی
نکته  :1ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوقاالشــاره در زمان
بازگشایی پیشنهادها الزامی است.
نکته  :2ارائه گواهینامه تایید صالحیــت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی توســط برنده مناقصه در زمان انعقاد قرارداد الزامی
میباشد.
برنامه زمانی مناقصه:
 مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابیکیفی پیمانکاران :از تاریخ  97/2/25لغایت 97/2/30

شماره مجوز 1397.618

نوبت اول

 تذکر  :1هر یک از مناقصهگران بایســتی اســناد ارزیابی کیفیپیمانکاران شامل( :دســتورالعمل ارزیابی کیفی مناقصهگران
(پیمانکاران) و دستورالعمل ارزیابی  HSEمناقصهگران را از سایت
شرکت گاز خراسان جنوبی به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR
(قسمت مناقصه و مزایده -فرمهای الکترونیک) دانلود نمایند).
تذکر :2هر یک از مناقصهگران موظفند لیست ماشینآالت و تجهیزات
خود به همراه تصویر برابر با اصل شده سند مالکیت آنها و همچنین
لیســت کارکنان واجد صالحیت تخصصی و حرفهای خود با مشخص
نمودن تخصص و سابقه کاری هر یک در قالب جدول ،که منحصرا
برای همین پروژه به کارگیری خواهند شد را همراه اسناد ارزیابی
کیفی ارائه نمایند.
 آخرین مهلت عودت اســناد ارزیابی کیفی :پایان وقت اداریمورخ 97/3/13
 اعالم نتایج ارزیابی کیفی97/3/30 : آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه :ساعت  9:00روز دوشنبهمورخ 97/4/11
 زمان و مکان بازگشایی پاکات :ساعت  11:00روز دوشنبه مورخ -97/4/11سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شرکتهای واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد ،همراه
با معرفینامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه و همچنین ارائه
تصویر برابر با اصل شــده گواهینامه صالحیت پیمانکاری در
حداقل پایه 5در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا پایه 5در رشته
ابنیه به آدرس مندرج در متن آگهی مراجعه و اسناد ارزیابی
کیفی و همچنین اســناد مناقصه را به طور همزمان دریافت
نمایند .از مناقصهگرانی که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی
کیفی را کسب نمایند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشایی
پاکات دعوت به عمل خواهد آمد.
ضمنا ارائه مدارک و دریافت اســناد مناقصه ،هیچگونه حقی را برای
متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir، www.shana.
 ir، http://iets.mporg.irقابل رویت میباشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

رد پاي شركتهاي ايراني در توسعه موفق ميادين نفتي

مبينا كريمي -قرارداد توسعه ميدان ياران شمالي را شايد بتوان يكي
از قراردادهاي منحصربهفرد ايران دانست .براي برجستگي و يگانگي اين
قرارداد همين موضوع كافي است كه بدانيم اين قرارداد اولين قرارداد بيع
متقابل ( )Buy Backبا يك شركت ايراني بود كه پس از آن هم تاكنون
چنين قراردادي نداشــتهايم .شــركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا از
گروه تدبير انرژي ،به عنوان پيمانكار اصلي تمام ايراني اين پروژه وظيفه
توسعه اين ميدان را بر عهده داشت.
تنهــا ايراني بودن پيمانكار اصلي البته موضوع اين بيهمتايي نبود؛ از
طرف ديگر شــرايط جغرافيايي اين ميدان منجر شده بود كه آن را با نام
ونيز نفتي ايران بشناســند .آنطور كه آرش باقرزاده مجري طرح توسعه
ميدان نفتي ياران شــمالي در شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) به
عنوان شركت كارفرما به آن تاكيد كرده است« :قرارگيري ميدان در ميان
آبهاي هورالعظيم ،اين پروژه را به لحاظ زيســتمحيطي حائز اهميت و
از لحاظ فني بســيار دشــوار كرده بود؛ چراكه اين ميدان در رده ميادين
خشــكي ايران تعريف شده اســت ،اما در برخي موارد بايد كار در ميان
آبهايي با عمق چهار تا پنج متر نيز انجام ميشد».
البته در حوزه زيستمحيطي شركت متن و پرشيا تنها به حفظ محيط
بســنده نكردهاند و پا را از آن فراتر گذاشتهاند .براي حفظ محيطزيست
و حتي توســعه آن پيمانكاري به خدمت گرفته شــده كه وظيفه كاشت
نــي را در منطقه هورالعظيم در ميدان ياران شــمالي بر عهده دارد و از
زمان فعاليت اين شركت ،پوشش گياهي (نيزار) گستردهتر از قبل انجام
پروژه شــده است و به گفته باقرزاده هماكنون كسب و كار ماهيگيري و
ديگر فعاليتهاي مرتبط به هور در اين منطقه از ســر گرفته شــدهاند.
عالوه بر اين شــركت متن گروه محيطزيست را تشكيل داده است و هر
هفته سهشــنبه اين گروه به همراه تيمي از سازمان محيطزيست استان
از تاسيسات بازديد ميكنند.
جداي از اين كار ايســتگاههاي پايش محيطزيست در نقاط مختلف
نصب شــدهاند و هر گونه مورد مشــكوك به آلودگي را هشدار ميدهند.
همچنين با استفاده از پنلهاي خورشيدي ،دوربينهاي رصد قوي در اين
ميدان به صورت  24ساعته همه جزييات فعاليتها را رصد ميكنند .ضمن
آنكه با نصب گاردريل در مسير رفت و آمد خودروها از لغزش و منحرف
شــدن خودروها به درون هور جلوگيري به عمل آمده است .پيمانكاران
مديريت پســاب نيز از ورود حتي يك قطره پساب فعاليتهاي نفتي به
هــور جلوگيري ميكنند و همه مــواد از جمله گل حفاري را جمعآوري
ميكنند .تجهيزات پيشــرفته جمعآوري نشت نفت نيز از سوي شركت
خريداري شده و در موارد حادثه سريعا قادر به انجام عمليات جلوگيري
از انتشار نشت نفت هستند.
اهميت و برجســتگي اين پروژه آنجا دو چندان ميشــود كه بدانيم
قرارداد منعقد شــده براي آن كمتر از ســقف تعيين شده بوده است .به
گفته سيد عباس حسيني ،سرپرست اين طرح در شركت پرشيا« :در واقع
سقف قرارداد اين پروژه از سوي شركت ملي نفت ايران  665ميليون دالر
تصويب شــده بود ،اما با مذاكراتي كه شركت متن با پرشيا انجام داد در
نهايت قرارداد به مبلغ  585ميليون دالر منعقد شــد كه صرفهجويي 80
ميليون دالري را براي كشور به ارمغان آورد».
اما اين صرفهجويي به اين نقطه ختم نميشــود .به گفته باقرزاده در
همــكاري نزديكي كه بين كارفرما و شــركت پرشــيا صورت گرفت ،در
نهايت  65ميليون ديگر نيز عالوه بر  80ميليون اوليه صرفهجويي شــد
و قرارداد با مبلغ  525ميليون دالر تكميل شــد كه اين مساله بايد مورد
توجه ويژه قرار گيرد.
از ســوي ديگر آنطور كه علي اميري ،مدير طرح و برنامههاي شركت
توســعه صنعت نفت و گاز پرشــيا نيز ميگويد ،پيمانكار ايراني بر خالف
پيمانكار خارجي براي دريافت جايزه ( )bounceبراي فعاليتهاي فراي
قــرارداد اقدام نكرد .به گفته او ،با وجود آنكه در قرارداد اوليه مجوز الزم
براي خشك كردن موقت بخشي از هور و انجام فعاليت دريافت شده بود
(در زمان دولت دهم) اما اين شــركت به دليل مسايل زيستمحيطي و
درخواست كارفرما از انجام چنين فعاليتي جلوگيري كرد كه هزينههاي
بيشتري را براي طرح به همراه داشت.
همچنين براي برنامه توليد زودهنگام ،توليد دو چاه مدنظر بود كه نفت
توليدي آنها به واســطه خط لوله ويژه به تاسيسات ميدان نفتي آزادگان
ارسال ميشد ،اما در زمان اجراي خط لوله با توافق پيمانكار  3چاه ديگر
نيز به اين خط لوله اضافه شدند و به توليد زودهنگام رسيدند كه منافع
مالي بسياري را براي كشور به همراه داشت.
همه اين عوامل در كنار ســهم  72درصدي سازندگان ايراني منجر به
درخشش متخصصان توانمند ايراني و تمايز اين پروژه از ساير پروژههاي
نفت ايران شد.
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شرح مختصر کار:
شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز -بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه در نظر دارد قطعات مورد نیاز خود را از شرکتهای واجد صالحیت و از طریق مناقصه
عمومی یک مرحلهای با شرایط ذیل تامین نماید:
الف) صالحیت مناقصهگران :مناقصهگران جهت شرکت در مناقصه عالوه بر عدم منع قانونی جهت انجام معامله با شرکتهای دولتی ،میبایست اساسنامه یا جواز کسب
متناسب با موضوع مناقصه ارائه نمایند.
ب) تهیه اسناد مناقصه:
خرید اسناد :متقاضیان شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست مبلغ  510/000ریال به شماره  4001114004020491نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان
تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند.
دریافت اسناد :کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم لغایت  10روز بعد تا تاریخ ( ،)1397/3/6
ضمن ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس اهواز -بلوار پاسداران -باالتر از میدان فرودگاه -شرکت ملی حفاری ایران -ساختمان پایگاه عملیاتی -طبقه اول -سالن
 -113اداره تدارکات خارجی کاال اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
نکته مهم :فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام و در مناقصه شرکت میکنند
به عنوان مناقصهگر شناخته میشوند.
ج) تحویل پاکات پیشنهاد :مناقصهگران میبایست حداکثر تا تاریخ (  ،)1397/4/9نسبت به تحویل پاکات پیشنهاد شامل پاکت «الف» (تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)،
پاکت «ب» (اسناد مناقصه مهر و امضا شده توسط صاحبان مجاز امضا همراه با اساسنامه یا جواز کسب متناسب با موضوع مناقصه) و پاکت «ج» (برگه پیشنهاد فنی مالی موجود
در اسناد که فقط مبلغ آن توسط مناقصهگر درج و مهر و امضا میشود) به آدرس :اهواز -فلکه فرودگاه -شرکت ملی حفاری ایران -ساختمان پایگاه عملیاتی -طبقه اول -پارت
 -Bاتاق  -107دبیرخانه کمیسیون مناقصات اقدام نمایند.
د) تاریخ بازگشایی پاکات روز  1397/4/10و ساعت  9:45صبح میباشد.
نکته مهم :آخرین مهلت برای انصراف مناقصهگران ،آخرین روز مهلت تعیین شده جهت تحویل پیشنهادات میباشد.
ه) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
نوع تضمین :الف -ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
ب -اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره  4001114006376636تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مدت اعتبار تضمین :این مدت ( به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصهگران)  90 ،روز میباشد و برای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود.
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تاریخ انتشار نوبت اول 97/2/25 :
سایتWWW.NIDC.IR :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/2/26 :
شماره مجوز1397.592 :
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