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یک مســئول لبنانی در گفت وگو با رویترز اعالم کرد:
نزار زکا ،شــهروند لبنانی که به جرم جاسوسی در تهران
بازداشــت شــده بود دیروز (سهشــنبه) به همراه عباس
ابراهیم ،مدیرکل اداره امنیــت عمومی لبنان تهران را به
مقصد بیروت ترک کرد.
عباس ابراهیــم ،مدیرکل اداره امنیــت عمومی لبنان
پیــش از این در گفت وگو با رویترز اعالم کرد که نزار زکا
(شــهروند لبنانی بازداشت شده در ایران) بعد از گذراندن
مراحل قضائی (ســه شنبه) آزاد شد و همراه من به لبنان
بازگشت.
بر اساس این گزارش ،رسانههای لبنانی اخیرا ً تصاویری
منتشــر کردند که سرلشــکر عباس ابراهیم و نزار زکا در
کنار هم نشســتهاند و پشت آنها پرچم ایران و لبنان قرار
دارد.
پیش از این برخی منابع لبنانی به نقل از میشل عون،
رئیس جمهور لبنان ادعا کردند که از زمان بازداشــت نزار
زکا در تهران پیامهایی دریافت کرده اســت و با خانواده او
دیدار کرده است.
میشــل عون اعالم کرده اســت :مذاکراتی که در این
راســتا برگزار شــد و موفقیت آمیز نبود را پیگیری کردم
و تشــخیصم این بود که مســاله زکا نباید طوالنی شــود
بنابراین خودم اقدام کردم .نزار زکا قبل از اینکه آمریکایی
باشد لبنانی است و نباید آنرا تنها رها کرد.
یک مقام مسئول در ســفارت لبنان در تهران با اعالم
خبر آزادی «نزار زکا» اظهار کرد :نزار زکا بعد از گذراندن
مراحل قضائی آزاد شــد و بعد از ظهر روز سهشنبه تهران
را به مقصد بیروت ترک کرد .

زندانی لبنانی باالخره به بیروت رفت

آزادی «زکا»

براساس این گزارش ،نزار زکا یک شهروند لبنانی است
که بارها به دعوت ارگانهای مختلف کشــورمان به ایران
دعوت شــده بود .او چهار بار به دعوت معاونت امور زنان
و خانواده ریاســت جمهوری به ایران سفر کرده بود که در
مرتبه چهارم به اتهام «همکاری با دولت بیگانه علیه منافع
ملی ایران» هنگامی که قصد خروج از ایران را داشــت ،در
فرودگاه امام خمینی بازداشت شد.

او به  ۱۰ســال حبس و پرداخت  ۴میلیون دالر جزای
نقدی محکوم شــد و مدتــی از دوران محکومیتش را در
زندان اوین سپری کرد.
به گزارش ایســنا ،غالمحسین اســماعیلی سخنگوی
قــوه قضائیه نیز دیروز در چهارمین نشســت خبری خود
با خبرنــگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نزار زکا
اظهار کرد :من  ۴۸ســاعت قبــل خبری را در این ارتباط

تاکید سفیر آلمان بر حفظ کانالهای ارتباطی
ســفیر آلمان در تهــران تاکید کرد :باز نگه داشــتن
کانالهای گفتوگو در زمانهای پرتنش بســیار اهمیت
دارد.
«میشائیل کلور-برشــتولد» صبح دیروز سه شنبه در
حساب شــخصی خود در توئیتر با انتشــار عکس دیدار
وزیر امور خارجه آلمان با رئیس جمهوری اســامی ایران
نوشت :باز نگه داشــتن کانالهای گفتوگو در زمانهای
پرتنش بسیار اهمیت دارد( ،وزیر امور خارجه هایکو ماس
در تهران بــا رئیس جمهور روحانــی در خصوص برجام
گفتوگو کرد).

اعالم کردم که تقاضای در این مورد برای ما واصل شــده
کــه هم خود محکوم تقاضای آزادی مشــروط داشــته و
هــم رئیس جمهــور لبنــان مکاتبهای را انجــام دادند و
مساعدتی در رابطه به این شــهروند و تبعه کشورشان را
داشتهاند.
وی افــزود :اعالم کردم که ایــن تقاضاها در چارچوب
ضوابط و مقررات قانونی بررسی شود.
ســخنگوی قوه قضائیه خاطر نشــان کرد :تمام هنر ما
اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون
نمیشناسیم.
اســماعیلی گفت :این تقاضاهــا را در چارچوب قانون
بررســی کردیم و هماهنگی با عزیــزان در جبهه مقاومت
و حزب اهلل مواجه شــدیم که حــزب اهلل لبنان هم اجابت
این خواســته را برای خود به مصلحت میدانستند که این
موضــوع به دادگاه ارجاع دادیــم .در چارچوب قانون این
موضوع را بررســی کردیم و برابر قانون کسانی که تا ۱۰
سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم مجازات خود
را سپری کنند و همچنین در دوران مجازات حسن رفتار
داشــته باشند و قرائن و شواهد این موضوع را تأیید کنند
کــه بعد از آزادی مجددا ً مرتکب جرم نشــوند ،اگر قاضی
دادگاه این وضعیت را تأیید کرد میتوانند حکم به آزادی
مشروط صادر کند.
اسماعیلی گفت :دادگاه ما امروز با آزادی مشروط آقای
نــزار زکا موافقت کرد و تحویل نمایندگان کشــور لبنان
خواهد شــد که ایــن اقدام در یک فرآینــد کام ً
ال قضائی
صورت گرفته و موضوع سیاســی و موضوع دیگری در این
تبادل مدنظر نبوده است.

بزرگ ترین تهدید علیه برجام و خاورمیانه

وی در توییت دیگری با انتشار عکسهای دیدار هایکو
ماسبا حســن روحانی و محمدجواد ظریف نوشت :ادامه
مســیر دیپلماســی( .وزیر امور خارجه هایکو ماس دیروز
در تهــران .گفت وگو با رئیس جمهور روحانی و وزیر امور
خارجه ظریف).
هایکو ماس وزیر خارجه المان روز گذشــته در تهران
بــا وزیر امور خارجــه و رئیس جمهوری اســامی ایران
درخصوص مناســبات دوجانبه ،همکاریهای دو کشور،
آخرین وضعیت برجام و تحوالت منطقهای و بین المللی
دیدار و گفتوگو کرد.

ســفیر ایران در لندن با اشاره به احتمال تحریم شرکت
متناظر ایرانی با اینستکس گفت :حاال همه متوجه میشوند
که بزرگترین تهدید علیه برجام و امنیت منطقه سیاســت
تروریسم اقتصادی آمریکا اســت« .حمید بعیدینژاد» در
صفحه توییتر خود با اشــاره به گزارش خبرنگار بلومبرگ
مبنــی بر اینکه آمریکا در حال بررســی تحریم نهاد مالی
ایرانی اینســتکس است و با این تحریم اینستکس
متناظ ِر
ِ
عم ً
ال نابود شده و دیپلماسی اروپا به شکست کامل میرسد،
نوشت :امیدواریم حاال همه متوجه شوند بزرگترین تهدید
علیه برجام و امنیت منطقه سیاســت تروریســم اقتصادی

آمریکا علیه ایران است .بنا بر گزارش شبکه خبری بلومبرگ
یک مقام آگاه آمریکایی به این رسانه گفته است که آمریکا
در حال ارزیابی اعتمال تحریمهای جدیدی ضد ایران است
که یکی از اقدامات ممکن اســت شرکت ایرانی متناظر با
اینستکس را هدف قرار دهد .به گفته این منبع ،اینستکس
ایرانی نهادی موازی با بانک مرکزی ایران است که پیشتر
در فهرســت تحریم آمریکا قرار گرفته است .وی همچنین
ادعا کرده است که بانک مرکزی ایران استاندارهای جهانی
در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت نکرده
است.

وزیر امور خارجه آلمان پس از سفر به ایران اعالم کرد

آغاز تراکنش اینستکس در هفتههای آینده
وزیر خارجه آلمان پس از بازگشــت از سفر
خود به ایران ابراز امیدواری کرد که نخســتین
تراکنــش در چارچــوب ســازوکار حمایت از
مبادالت تجاری ایران و اروپا (اینستکس) طی
هفتههای آینده انجام شود.
«هایکــو ماس» صبح روز ســه شــنبه در
بازگشــت از ایــران به کشــورش در گفتگو با
شــبکه یک تلویزیون آلمــان در مورد هرگونه
اقدامی که به وخامت بیشتر اوضاع درخاورمیانه
بیانجامد ،هشدار داد و با بیان اینکه تنشهای
بیشــتر میتواند منجر به فاجعه شــود ،تاکید
کرد :هیچکدام از طرفها مایل به چنین چیزی
نیست.

وی گفت :در دیدارش با مقامات کشورهایی
که به آنها ســفر کرده همه بــر این مورد هم
زبان بودهاند که باید از افزایش بیشــتر تنشها
جلوگیری شود.
وزیرخارجه آلمان ســفرش به منطقه را گام
نخست برای تنش زدایی عنوان و ابراز امیدواری
کرد که ایرانیها از غنی سازی بیشتر خودداری
کنند.
ماس در خصوص اجرایی شــدن ســازوکار
حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا نیزپیش
بینی کرد که با تکمیل شدن مراحل نهایی ،طی
هفتههای آینده نخستین تراکنش مالی در این
چارچوب انجام گیرد.

وزیــر خارجه آلمان با اشــاره به تنشهای
اخیر میان ایران و آمریکا و نیز سفرش به تهران
در توئیتر نوشــته بود :طی چند روز گذشــته
صحبتهــای زیادی با کشــورهای همســایه
{ایران} داشتم .کام ً
ال مشخص است هیچکس
خواهان جنگ نیست .وی روز گذشته در دیدار
با رئیس جمهوری اسالمی ایران ضمن اشاره به
تالش اروپا برای فعال شــدن ساز و کاری مالی
با ایران «اینســتکس» ،گفت :اتحادیه اروپا به
طور متحد در حال تالش برای حفظ و توسعه
همکاریهای اقتصادی با ایران است.
ماس خاطرنشــان کرد :پایبنــدی ایران به
تعهدات خود در توافق هستهای پس از یکسال

از خــروج آمریــکا از برجام نشــان از رهبری
هوشمندانه و سیاستمدارانه این کشور در عرصه
بینالمللی است .پس از خروج آمریکا از برجام در
اردیبهشت ماه سال گذشته ،وزیران امور خارجه
ســه کشــور اروپایی آلمان ،فرانسه و انگلیس
یازدهم بهمنماه گذشــته در حاشیه نشست
اتحادیه اروپا اعــام کردند کانال ویژه پرداخت

به شرکت پیمانکاری ذیصالح با پایه طرح و ساخت غیر صنعتی واگذار نمايد:

رديف

عنوان پروژه

محل
اجرا

1

احداث مجتمع فرهنگی
گردشگری سرخه طبق
مشخصات طرح مقدماتی
پیوست

شهرستان سرخه

برآورد اوليه (ريال)

100/000/000/000

یک ماه

دستگاه نظارت
اداره كل ميراث فرهنگي
صنايع دستي و گردشگري
استان سمنان
یا مشاور همکار معرفی
شده

 از پيمانكاران واجد الشرايط دعوت به عمل ميآيد پس از مهروامضا و تسلیم فرم اعالم آمادگی شرکت در مرحله ارزیابی کیفی و فنی ،اسناد فراخوانرا از سامانه ستاد دریافت و پس از تكميل و مهرو امضا ،به واحد حراست اين اداره كل تحويل نموده و رسيد دريافت گردد .
 الزم به ذکر است کل اعتبار پروژه مذکور از محل طرحهای عمرانی و به صورت اسناد خزانه اسالمی به تاریخ سررسید  1400/5/25میباشد . ارائه کپی برابر اصل گواهینامه صالحیت طرح و ساخت معتبر الزامی میباشد . مهلت شرکت در فراخوان و اعالم آمادگی به این اداره کل یک هفته پس از انتشار آگهی و درج در سامانه ستاد میباشد . نشاني :سمنان ،ابتداي شهرك غرب ،بلوار فجر ،بلوار نصر ،كدپستي  ،35189-95938اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استانسمنان – تلفن  33300817-33300075 :نمابر33300913 :

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان

شركت گاز استان آذربايجانغربي

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي
(فراخوان ارزیابی کیفی مناقصهگران) شماره 2201/98/23
نوبت دوم

 -1مناقصه گزار :شركت گاز استان آذربايجانغربي
 -2موضوع مناقصه :پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاههای
تقلیل فشــار و سیستم حفاظت کاتدیک روستاهای محورهای هنگآباد و زیوه
غوره شهرستان پیرانشهر به شرح:
* احــداث خط تغذیه ( )250PSIGبا لولههای فوالدی به اقطار  4تا  16اینچ
به طول تقریبی  32136متر
*احداث ایستگاه تقلیل فشار  T.B.S 250 .60.5000به تعداد دو ایستگاه
 -3محل اجراي پروژه :سطح شهرستان پیرانشهر
 -4استاندارد اجراي كار :مطابق مشــخصات فنــي و استانداردهاي پذيرفته
شده شركت ملي گاز ايران
 -5شرايط متقاضيان:
 داشتن شخصيت حقوقي داشــتن گواهی صالحیت معتبر پایه چهار و یا باالتر در رشــته تاسیسات وتجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
 داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار توانائي تهيه و تسليم انواع ضمانتنامههاي مورد نياز -6مدارك مورد نياز جهت دريافت کاربرگهای استعالم ارزیابی:
 تقاضاي دريافت کاربرگهای استعالم ارزیابی با ذکر موضوع مناقصه و کارهایدر دست اجرا ،مبلغ و درصد پيشرفت هر يك
 گواهي نامه صالحیت رتبه معتبر از سازمان برنامه و بودجه در رشته مربوطه -7مهلت دریافت کاربرگهای اســتعالم ارزیابی 10 :روز پس از انتشار
آگهی نوبت دوم
 -8مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی 25 :روز

چراغ سبز آمریکا به کاالهای غیرتحریمی ایران
وزارت امورخارجه آمریکا اعالم کرد که با سازوکار مالی اروپا با ایران که تبادل
کاالهای غیرتحریمی را تسهیل میکند ،مشکلی ندارد.
به گزارش ایســنا ،مورگان اورتاگوس ،ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا
در نشســت خبری هفتگی خود در پاسخ به ســوالی درباره اظهارات جدید وزیر
امورخارجه آلمان در تهران درباره سازوکار مالی اروپا با ایران گفت :من فکر میکنم
که وزیر خارجه پیش از این پاســخ را داده است .بهطور قطع هر سازوکاری برای
پرداخــت که در آن کاالها و خدماتی تبادل شــود که در تحریمهای آمریکا قرار
ندارد ،خوب اســت اما از هیچگونه سازوکار پرداخت از هر کشوری در جهان که
اجازه تجارت و یا تعامل نهادها و شــرکتها با نهادهــای ایرانی تحت تحریم را
میدهد ،حمایت نخواهد کرد.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتــی وزارت امورخارجه آمریکا ،اورتاگوس همچنین
در پاسخ به ســوالی درباره آزادی نزار زکا شهروند لبنانی -آمریکایی که به جرم
جاسوســی در ایران زندانی بود ،گفت :ما امیدواریم که گزارشها درباره آزادی او
صحت داشته باشد اما در حال حاضر اطالع بیشتری در این زمینه ندارم.
به گزارش ایســنا ،این در حالی اســت که شبکه بلومبرگ به نقل از یک مقام
آمریکایی مدعی شد که واشنگتن در حال بررسی تحریمهای جدیدی علیه ایران
است که ممکن است شرکت ایرانی متناظر با اینستکس را هدف قرار دهد.
به گفته این منبع ،اینستکس ایرانی نهادی موازی با بانک مرکزی ایران است
که پیشتر در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفته بود.
کشــورهای اروپایی چندی پیش به منظور محافظت از تجارت محدود شده
خود با ایران در برابر تحریمهای آمریکا از ساز و کار مالی ویژهای به نام اینستکس
رونمایی کردند که در فرانسه مستقر است و یک شرکت متناظر با خود در ایران
دارد .بــه گزارش بلومبرگ ،اگر تحریمهای جدید آمریکا اعمال شــوند ،احتماالً
تالشهای اروپاییها برای تجارت با ایران از طریق دور زدن استفاده از دالر و نظام
مالی آمریکا بیش از پیش با مشکل مواجه خواهند شد.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود افزود :چنین اقداماتی باعث گســتردهتر شدن
شکاف بین اروپاییها با دولت ترامپ که معتقد به کمپین فشار حداکثری بر ایران
است ،خواهد شد.
الی گرانمایه ،از کارشناســان ارشد شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت:
اگر دنبال تحریم اینستکس ایرانی باشید در واقع در تالش برای کشتن اینستکس
هستید .اگر آمریکا این کار را انجام دهد به نظرم حمایت سیاسی بیشتری در اروپا
برای مخالفت با اقدامات آمریکا صورت خواهد گرفت.
کوتاه از دیپلماسی

دیدار ظریف با دبیرکل اسکاپ

گروه سیاسی« :محمدجواد ظریف» رئیس دســتگاه دیپلماسی ایران و
«آرمیدا آلیس چابانا» معاون دبیرکل ســازمان ملل و دبیر اجرایی کمیسیون
اقتصادی و اجتماعی آســیا و اقیانوســیه بعد ازظهر امروز – سهشــنبه  -در
ساختمان وزارت امور خارجه با یکدیگر دیدار کردند.

اروپــا و ایران تحت عنوان «ســازوکار حمایت
از مبادالت تجاری ایران و اروپا(اینســتکس -
)INSTEXبه ثبت رسمی رسیده است.
این سازوکار در گام نخست تجارت کاالهای
اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار
میدهد ،اما پس از آن دامنهاش گسترش خواهد
یافت.

ایرنا :دستیار ارشد وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در رایزنیهای
سیاسی خود در روسیه امروز سهشنبه با میخائیل باگدانف معاون وزیر خارجه
و نماینده ویژه رئیس جمهور روســیه در امور خاورمیانه به گفتوگو و تبادل
نظر پرداخت« .علی اصغر خاجی» روز دوشــنبه در نخســتین دور مذاکرات
رســمی خود با «الکســاندر الورنتیف» نماینده رئیس جمهوری روســیه در
امور ســوریه و سرگئی ورشــین معاون وزیر امور خارجه روسیه در ساختمان
ضیافتهای وزارت امور خارجه روسی به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.

تشکیل کمیسیون ویژه برجام

اردو پوینت :ســرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روســیه اظهار کرد که
انتظار میرود نشســت بعدی کمیســیون مشــترک برجام در سطح رهبران
سیاسی در ماه جاری میالدی [ژوئن] برگزار شود.

تجدید فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)

اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري استان سمنان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی اجرای پروژه ذيل را به صورت طرح و ساخت

پيش
بيني مدت
اجرا كار

ویژه

چانه زنی با نماینده ویژه پوتین

آگهی فراخوان عمومی

اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري استان سمنان
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ریاست جمهوری
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان کردستان

پس از انتشار آگهی نوبت دوم
 -9محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :دفتر امور
قراردادها واقع در اروميه ،خيابان مولوي ،شركت گاز استان آذربايجانغربي ،طبقه
اول ،اتاق  102میباشــد .بدیهی اســت متعاقبا دعوتنامه کتبی جهت دریافت
مابقی اسناد مناقصه به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد.
 -10نوع و مبلــغ تضمين شــركت در مناقصه :مطابق مصوبه شــماره
/123402ت  50659ه مــورخ  94/09/22هيات وزيران و اصالحيههاي بعدي
آن خواهد بود.
 -11محل تامین اعتبار مالی پروژه :اعتبار پــروژه از محل تامین اعتبارات
سرمایه ای خواهد بود.
آگهي فوق در شــبكه اطالع رســاني نفت و انرژي «شــانا» در قســمت مناقصه و
مزايده به آدرس  WWW.SHANA.Irو شــبكه اطالع رساني شركت گاز استان
آذربايجانغربي به آدرس  WWW.NIGC-WAZAR.Irدرج گرديده اســت .در
صورت لزوم به كسب اطالعات بيشتر با تلفن شماره  044-33477170تماس يا از
طريق نمابر شماره  044-33444475مكاتبه نمايند.
ضمنا اطالعات و اسناد مربوط به آگهي در كد شماره  3.203.852پايگاه ملي اطالع
رساني مناقصات درج گرديده است.
برای آگاهــی از اخبار ،آگهیهای مناقصه ،مزایده و عملکرد شــركت گاز اســتان
آذربايجانغربي میتوانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس @ WAZARGAS
مراجعه فرمایید.
نوبت اول98/03/19 :
نوبت دوم98/03/22 :

روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان غربي

(نوبت اول)

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)
خدمات اجرای کمپ گردشــگری پیر شــالیار (عملیات ابنیه و تاسیســات مکانیکی) به شــماره ( )98-4را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها
از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصهگران
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایر مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق
سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/02/23میباشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ1398/03/29 :
مهلت ارسال پیشنهاد :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 1398/04/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9صبح روز دوشنبه تاریخ 1398/04/17
اطالعات تماس دســتگاه مناقص ه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :آدرس :کردستان
– سنندج -خیابان پاسداران -جنب پارک شانو و تلفن087-33285726 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها :در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل تامین کننده/
مناقصهگر» موجود است.
شناسه آگهی 497496:

شماره :گ 15580/080/31
تاریخ1398/03/13 :
شماره مجوز1398.1523 :

یک مرحلهای خدمات اجرای کمپ گردشگری پیر شالیار

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سید محسن علوی-مدیر کل

آگهي مناقصه عمومي
يك مرحله اي ()98 / 130 /2727

«نوب
ت دوم»
(شماره مجوز )1398 . 1431

مناقصه گزار :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت كاال
موضــوع مناقصــه :خريــد  5قلــم كابــل تلفــن كانالــي ژلــه فيلــد بــا روكــش پلــي اتيلــن جمعــاً بــه متــراژ  20/000متــر تحــتتقاضــاي
شماره ZTD-9713073-TR/B01
مبلغ برآورد مناقصه 3/740/000/000 :ريال
محل و مكان اجراي كار :تهران ،شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
مدت اجراي كار 2 :ماه پس از انعقاد قرارداد /پيش پرداخت
نام دستگاه نظارت :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :مبل غ  187،000،000ريال بصورت يك يا تركيبي از ضمانتنامههاي معتبر مندرج در بند هاي الف ،ب ،پ ،ج
،چ ،ح ماده  4آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره  5069/123402مورخ  94/9/22هيئت محترم وزيران .ضمناً وجهنقد ميبايست به شمار ه حساب شبا
ي جمهورياسالميايران به نام شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران واريز گردد.
 IR 360100004101046838162801نزد بانك مركز 
 گواهي تأييد صالحيت ايمني (از اداره كار)زمان و مهلت خريد اســناد مناقصه :كليه توليدكنندگان داخلي كابل درخواســتي با ارائه پروانه ساخت داخل از وزارت صنايع ميتوانند از زمان چاپ آگهي
نوبت اول تا  5روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به اســتثناء روزهاي پنجشــنبه و جمعه در ســاعات اداري ،پس از واريز مبلغ  300/000ريال به شمار ه حساب
شــبا  IR 360100004101046838162801نزد بانك مركزي جمهوري اســامي ايران به نام شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به همراه فيش واريزي و
معرفينامه معتبر حضورا ً جهت دريافت اسناد به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
زمان و مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه :شركتكنندگان ميتوانند تا  25روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد در ساعات اداري نسبت به تحويل اسناد
تكميلشده به آدرس ذيل اقدام نمايند .درج شناسه ملي و كد ثبتنام در پايگاه ملي مناقصات بر روي اسناد مناقصه و پاكات پيشنهادي الزامي ميباشد.
محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه :تهران ،خيابان استاد نجات الهي ،خيابان سپند شرقي ،پالك  ،24طبقه دوم ،اتاق  ، 203شماره تماس .61630486
زمان و محل گشايش پاكات :پيشنهادهاي واصله در محل كميسيون مناقصات به آدرس تهران ،خيابان سپهبد قرني ،نرسيده به خيابان سپند ،پالك  ،188طبقه
هشتم در ساعت  14:15روز شنبه مورخ  98/05/05بازگشايي خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاههاي ذيل مراجعه و يا با شمارههاي  61630382 ،61630486تماس حاصل فرماييد.
www.shana.ir www.ioptc.ir
نوبت اول98/3/13 :
نوبت دوم98/3/22:

روابط عمومي

