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ن کرمانشاه

ی سعدی اعالم کرد
حسن 

گامهای بزرگ بازار متشکل ارزی برای کنترل نرخ

گسازی
فاینکس ۲۰۱۹؛ فرهن 
همهجانبه برای بازارهای سهگانه

مدیرعامل شرکت رتبهبندی اعتباری پارس
کیان ،نقش نمایشگاه بورس بانک و بیمه
را در فرهنگسازی و انتقال صحیح مفاهیم
در بازارهای مالی کشور مهم ارزیابی کرد و
گفت :فاینکس  ۲۰۱۹فرصتی طالیی است تا
افرادی که میخواهند از ابعاد مختلف بازارهای
سهگانه مطلع شوند ،برای سرمایهگذاری آتی
خود تصمیمگیری کنند .
محمدرضا عربی مزرعه شاهی گفت :این
اتفاق خوبی به ویژه در بازار سرمایه است
که ساالنه یکبار خروجیها و آنچه را در
بازار سرمایه رخ داده ،در معرض دید عموم
میگذاریم و همه مردم در هر سن ،شغل و
ساختاری میتوانند از دستاوردها و اقدامات آن
مطلع شوند و استفاده کنند.
معاون سابق ناشران و امور اعضای شرکت
بورس اوراق بهادار توضیح داد :بازار سرمایه
و سهام و دیگر مفاهیم آن علیرغم معرفی
و تبیین مناسب در فضاهای دیگر ،همچنان
برای برخی مردم عادی یک موضوع گنگ و تا
حدودی پیچیده است لذا برگزاری این رویداد
مالی بزرگ ،اتفاق خیلی خوب و مبارکی است
که به فهم عمومی جامعه از این بازار کمک
خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت برقراری ارتباط
متقابل بین فعاالن بازار سرمایه و ارکان این
بازار تاکید کرد :فاینکس  ۲۰۱۹مانند دورههای
قبل رویدادی است که خدمات سه صنعت
بورس ،بانک و بیمه در فضایی مناسب به آحاد
جامعه معرفی میشود و طبیعی است در این
فضا ارائه خدماتی همچون آموزشهای رایگان
و برگزاری نشستهای تخصصی نیز نمایشگاه
را جذاب تر و پویاتر خواهد کرد.
عربی مزرعه شاهی همچنین با بیان اینکه
جریان خبری ایجاد شده در فاینکس،
بسترهای الزم برای یک فرهنگسازی همه
جانبه را برای هر سه بازار فراهم میکند،
خاطرنشان کرد :فاینکس  ۲۰۱۹رویداد بزرگی
است و کمتر زمانی دیده میشود که جایی به
صورت منسجم به معرفی حوزههایی همچون
فینتک و فناوری مالی در کشور بپردازد.
وی با بیان اینکه در سال جاری بیش
از گذشته نیاز به توسعه بازار با حضور و
مشارکت فعال مردم داریم ،گفت :بهطور
قطع فرهنگسازی و آشنایی افراد جامعه
با ابزارهایی که در بورس استفاده میشود،
در حرکت و انتقال نقدینگی از بازارهای
غیرمولد به بازار سرمایه موثر خواهد بود.
خاطرنشان میشود :فاینکس  ۲۰۱۹از دوم
تا پنجم اردیبهشت ماه  ۹۸برگزار میشود.
شرکتهای عالقهمند به مشارکت در
دوازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی بورس،
بانک و بیمه برای اطالع از جزئیات این رویداد
مهم میتوانند به پایگاه اینترنتی نمایشگاه به
نشانی  /http://iranfinex.irمراجعهکنند.
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یک نرخ جدید به نرخهای بازار اضافه نمیشود

عربی مزرعه شاهی مطرح کرد

نوبت دوم

شنبه  31/فروردین  / 1398شماره4248

مجید شاکری درخصوص بازار متشکل ارزی
گفت :بازار متشکل ارزی یکی از بخشهای اصلی
سیاست بانک مرکزی برای بازار ارز است و کارکرد
آن از چند منظر شامل زاویه دید صرافیها ،بانک
مرکزی و مسائل کالن اقتصاد ایران و تحریم
است.
بازار متشکل ارزی ،یک بازار عمده فروشی نقدی
ارز در تهران است
به گزارش مهر ،این تحلیلگر اقتصادی در توضیح
چیستی و نحوه کارکرد بازار متشکل ارزی گفت:
بازار متشکل ارزی یک بازار عمدهفروشی نقدی
اسکناس در تهران است بنابراین حواله نبوده و
بازار فردایی هم نیست بلکه این بازار دقیقا ً درباره
عمدهفروشی اسکناس صحبت میکند .البته بر
اساس آن قرار نیست یک مکانیزم جدیدی در
بازار خلق شده و نرخ جدیدی ساخته شود؛ این
بازار هماکنون هم وجود دارد اما نظاممند نیست
و صرافان به صورت روزمره ،بدهی و بستانکاری
خود را در آن تهاتر کرده و باقیمانده تهاتر را در
بازار خردهفروشی وارد میکنند .پس بازار متشکل
ارزی قرار نیست یک نرخ جدید به نرخهای بازار
اضافه کند.
بازار متشکل ارزی یک بازار عمدهفروشی نقدی
اسکناس در تهران است
شاکری با بیان اینکه هم اکنون نیز نرخ عمده
فروشی ارز وجود دارد ،درمورد منافع راهاندازی
بازار متشکل ارزی برای صرافان تصریح کرد:
منافعی که راهاندازی این بازار برای صرافان
دارد در چند مورد خالصه میشود؛ اوال ً کارایی
اطالعاتی را برای صرافان باال میبرد .در فقدان
بازار متشکل ارزی ،اگر یک صراف در پایان
معامالت  ۵۰هزار یورو نیاز داشته باشد ،منابع
اطالعاتی محدود و مشخصی در اختیار دارد که
نشان میدهد این مبلغ را چه کسانی در اختیار
دارند و کدام واردکنندگان میتوانند این مبلغ را
به صورت نقدی در تهران تحویل دهند یا اینکه به
صورت تلفنی تعهد کنند که معامله انجام شود،
اما در بازار متشکل ارزی یک بستر معامالت رو در
رو وجود دارد که کامال ً شفاف است و به ازای این
شفافیت ،تأمین نیاز ارزی برای معامالت صرافی
صورت میگیرد .در بازار متشکل ارزی ،کل بستر
تسویه که بزرگترین جزء معامالتی است ،در یک
بستر شفاف و قانونمند پیش میرود و شفافیت
در خروجیها و نه عملیات تسویه صرافیها،
مشاهده میشود.

وی درخصوص تفاوتهای این بازار با سامانه
سنا نیز گفت :سامانه سنا یک بازار تسویه نیست
و هر تک معاملهای که در خرده فروشی انجام
میگیرد در آن ثبت میشود در حالی که بازار
متشکل ارزی در مورد معامالت عمدهفروشی رخ
میدهد و به معنای اولیه آن ،عمال ً بازار تهاتری
است که تهاتر بدهکار و بستانکار و نقطه تسویه
را رقم میزند که بین صرافان تشکیل میشود؛
به این معنا که صرافان ممکن است نیاز ارزی
کالن داشته باشند ،بنابراین صراف نقش کارگزار
را دارد؛ شبیه به نقشی که کارگزاران در بورس
ایفا میکنند .اما باید توجه داشت که این یک
بورس نیست و کامال ً با مکانیزم بورس متفاوت
است و اصوال ً مقام ناظر نیز نمیتواند سازمان
بورس باشد و عمال ً این بازار نزدیک به ساختار
تسویه است.
سود بانک مرکزی در راهاندازی بازار متشکل کجا
است؟
این تحلیلگر اقتصادی به نتایج مثبت بازار
متشکل ارزی برای بانک مرکزی نیز اشاره و
خاطرنشان کرد :همواره یکی از ریسکهایی که
بانک مرکزی با آن مواجه است ،این است که در
فقدان بازار متشکل ارزی و بهویژه در تالطمات
ارزی ،طرف بیرونی و داخلی میتوانست بهصورت

یک تحلیلگر اقتصادی با تشریح نحوه کارکرد بازار متشکل ارزی و اثرگذاری آن بر کنترل نرخ در بازار ارز گفت :بازار متشکل ارزی این شانس را دارد که
مرجعیت نرخگذاری ارز را از دوبی به تهران منتقل کند.

بانک مرکزی
در بازار متشکل
ارزی یک
صندلی دارد
و میتواند به
صورتپیوسته،
شفاف ،قانونی و
مؤثر در بازار ارز
مداخلهکند
لفظی و با انجام معامالت کمعمق ،نرخ ارز را
افزایش دهد و واریانس نرخ تغییر کند ،اما در
بازار متشکل ارزی ،صحبت از معامالتی است که
به صورت واقعی رخ میدهد و حجیم است؛ به
نحوی که عمال ًجنسی از نرخ ارز در این بازار تولید
میشود که موکول به معامله واقعی و حجیم
است و کمک میکند بعد از اینکه این نرخ به بازار
ارجاع شد ،واریانس نرخ کمعمق کم شود؛ پس بنا
نیست که نرخ ارز لزوما ً پایین بیاید بلکه واریانس
نرخ کمعمق را کم خواهد کرد.
شاکری به دستاورد دوم بازار متشکل ارزی
برای بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد :یکی از
ابزارهای دخالت بانک مرکزی در بازار ،صرافیهای
بانکی هستند و اثر مداخله از طریق صرافیهای
بانکی نیز منجر به شکلگیری یک روند کاهنده در
بازار ارز شده است اما به هر حال مداخله بانک
مرکزی هم ضعفهایی دارد و اصوال ً اختصاص
 ۲۲۰۰دالر در سال به هر نفر را نمیتوان مداخله
دانست؛ پس این مداخله گسسته است یعنی در
طی یک روز نمیتوان نرخ را خیلی تغییر داد و
این گسستگی خیلی وقتها مشت بانک مرکزی
را باز میکند.
وی اظهار کرد :در حالی که مداخله واقعی به
این حالت است که به صورت پیوسته در طی یک
روز ،ساعت به ساعت واکنش به بازار نشان داده
شود چراکه نرخ بازار به دفعات به لحاظ اداری
و بازاری تغییر میکند؛ پس این گسستگی باعث
میشود که خیلی وقتها مشت بانک مرکزی
برای طرف مقابل باز باشد .ضمن اینکه اگر بانک
بخواهد مستقیما ً در داخل بازار و کف میدان
مداخله کند ،ممکن است ریسک داشته باشد.
ممکن است برخی مفاسد هم شکل بگیرد و در
دورههای مختلف زمانی هم ثابت شد که تجربه
خوبی نبوده است.
شاکری گفت :بانک مرکزی در بازار متشکل
ارزی یک صندلی دارد و میتواند به صورت

آگهي فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

وزارت نیرو
ش کرت مدرییت منابع آب اریان

شــركت ســهامي آب منطقــه اي هرمــزگان درنظــر دارد ســرور و دســتگاه ذخيــره ســازي موردنيــاز جهــت پــروژه مطالعــه ســامانه هشــدار ســيالب ســدهاي شــميل
و نيان را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي خريداری نمايد.
ش کرت سهامی آب منطقه ای رهمزگان
لــذا از شــركتهای داراي صالحيــت الزم دعــوت مــي شــود از تاريــخ درج ايــن آگهــی حداكثــر تــا مــورخ  98/02/05ضمــن اعــالم آمادگــی كتبــی  ،جهــت دريافــت
اسناد ارزيابی كيفی و اسناد مناقصه به سامانه الکترونيکی تداركات دولت به نشاني  www.setadiran.irمراجعه نمايند .
 -1دستگاه مناقصه گزار :شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
 -2شرح مختصر عمليات  :خريد سرور و دستگاه ذخيره سازي موردنياز جهت پروژه مطالعه سامانه هشدار سيالب سدهاي شميل و نيان
 -3محل اجراي پروژه  :استان هرمزگان
 -4مدت زمان اجراي کار( جهت تهيه  ،توليد و تحویل کاالی موضوع مناقصه )  1 :ماه
 -5برآورد هزینه اجرا کار  :براساس قيمت پيشنهادی فروشنده
 -6مبلــغ تضميــن شــرکت در مناقصــه :مبلــغ  300.000.000ريــال اســت كــه بايــد بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــي و يــا واريــز وجــه نقــد  ،همــراه بــا ســاير اســناد مناقصــه در پاكــت
«الــف» بــه دســتگاه مناقصهگــزار تســليم شــود .مــدت اعتبــار تضميــن فــوق بايــد حداقــل ســه مــاه از آخريــن مهلــت تســليم پيشــنهادها بــوده و بــراي ســه مــاه ديگــر نيــز قابــل تمديــد
باشــد و عــالوه بــر آن ضمانتنامههــاي بانکــي بايــد طبــق فرمهــاي مــورد قبــول در اســناد مناقصــه تنظيــم شــود.
 -7تاریــخ ،مهلــت ،مبلــغ و محــل دریافــت اســناد ارزیابــي کيفــي مناقصهگــران و اســناد مناقصــه :واجديــن شــرايط ميتواننــد ضمــن واريــز مبلــغ  3.500.000ريــال بــه
شــماره حســاب ســيبا  4001101704018461بانــك مركــزی بــه نــام شــركت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان از طريــق درگاه پرداخــت الکترونيکــی ســامانه يــاد شــده از تاريــخ درج ايــن
آگهــی و حداكثــر تــا مــورخ  98/02/05نســبت بــه خريــد و دريافــت اســناد ارزيابــي و اســناد مناقصــه اقــدام نماينــد.
 -8تاریــخ ،مهلــت و محــل تحویــل اســناد ارزیابــي کيفــي مناقصهگــران و اســناد مناقصــه :مناقصهگــران پــس از دريافــت و مطالعــه اســناد ارزيابــي و اســناد مناقصــه ،ضــروری
اســت ضمــن بارگــزاری تصويــر كليــه مــدارك در ســامانه تــداركات الکترونيکــی دولــت تــا پايــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ  ، 98/02/18اســناد مربــوط را تکميــل و در پاكــت الك
و مهــر شــده بــه دبيرخانــه محرمانــه اداره حراســت دســتگاه مناقصهگــزار تحويــل و رســيد دريافــت دارنــد.
 -9تاریــخ بازگشــایي پيشــنهادات  :پيشــنهادات واصلــه پــس از ارزيابــی كيفــی مناقصــه گــران رأس ســاعت  10صبــح مــورخ  98/02/23بازگشــايی خواهــد شــد .حضــور يــك نفــر
نماينــده از طــرف هــر يــك از پيشــنهاد دهنــدگان بــا ارائــه معرفــي نامــه معتبــر  ،در جلســه افتتــاح پيشــنهادهای قيمــت آزاد اســت ( .تمامــی فرآينــد برگــزاری مناقصــه  ،از قبيــل افتتــاح
پــاكات  ،تعييــن برنــده و عقــد قــرارداد از طريــق ســامانه تــداركات الکترونيکــی دولــت صــورت مــی پذيــرد).
 -10محل تأمين اعتبار  :اعتبارات عمراني
 - 11سایت های منتشر کننده آگهي  http://iets.mporg.ir :و  www.hrrw.irو www.setadiran.ir
 -12بــه پيشــنهاد هــاي فاقــد ســپرده  ،ســپرده مخــدوش  ،ســپرده كمتــر از ميــزان مقــرر  ،چــك شــخصي و نظايــر آن و يــا فاقــد امضــاء  ،مشــروط  ،مخــدوش و پيشــنهادهايي كــه پــس از
مهلــت مقــرر ارســال شــود مطلقـاً ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد .
 -13هزينه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
تاريخ انتشار نوبت دوم98/1/31:
تاريخ انتشار نوبت اول98/1/27:
شناسه آگهی434890 :
روابط عمومي شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
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برنامههای بورس کاالی ایران
در نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه

پیوسته ،شفاف ،قانونی و مؤثر در بازار ارز
مداخله کند ،بدون اینکه نگرانی در مورد تبعات
آتی قضایی آن داشته باشد و یا اینکه فکر کند از
کجا باید عامل مداخله پیدا کند.
وی توضیح داد :یکی از مشکالت و ریسکهای
بزرگی که در شکل سنتی مداخله بانک مرکزی در
بازار ارز وجود دارد این است که اوال ً ممکن است
عامل مداخله به فساد کشیده شود .ثانیا ً وقتی
دستگاه نظارتی به موضوع ورود میکند و عامل
اصلی مداخله اعم از اینکه گناهکار بوده یا نبوده،
حذف میشود ،سایر عوامل مداخله در سطوح
پایینتر نیز دیگر با شما کار نمیکنند در حالی
که در بازار متشکل ارزی ،بانک مرکزی خودش
یک صندلی دارد.
آیا بساط نرخآفرینی شیخنشین دوبی در ایران
جمع میشود؟
این کارشناس مالی به دستاوردهای بازار
متشکل ارزی در حوزه اقتصاد کالن و تحریم
اشاره کرد و گفت :در حال حاضر علیرغم اینکه
حجم مبادالتی که از طریق کانال دوبی انجام
میشود ،نسبت به اواخر سال  ۲۰۱۷میالدی به
شدت کاهش یافته ولی مرجع نرخ همچنان دوبی
است؛ بازار متشکل ارزی یک شانس جدی دارد
که به مرور زمان روش محاسبه را تغییر دهد و
ابزار ارجاع ایجاد نرخ را از دوبی به تهران آورد و
مرجعیت دوبی در نرخگذاری را از بین ببرد .به
دلیل اثرگذاری نرخ درهم در تهران است که وزارت
خزانهداری آمریکا و سیایدی در امارات با فشار
امنیتی بر درهم ،در مقطعی توانستهاند که نرخ
ارز در تهران را باال ببرند.
شاکری تاکید کرد :البته این به آن معنا نیست
که از فردای روز راهاندازی بازار متشکل ارزی،
تعیین نرخ از دوبی به تهران منتقل شود بلکه
این بازار بهترین آلترناتیو برای این کار است که
میتوانست از سوی سیاستگذار ارائه شود و به
مرور زمان میتواند این نقش را بازی کند که نرخ

ارز بازار ایران از دوبی نیاید .بنابراین راهاندازی
بازار متشکل ارزی ،محاسبه و پیشرانی برای آن
است که نرخ در داخل تعیین شود .نکته حائز
اهمیت آن است که ساعت کاری تهران از دوبی
جلوتر است و این شانس وجود دارد که نرخ در
تهران زودتر تولید شود و دوبی هم بر این اساس
الجرم تابع نرخ تهران خواهد بود یا حداقل در
محاسبات خود ناچار است آن را لحاظ کند.
وی اظهار کرد :در حال حاضر حتی یک بازارهای
سبکی مثل هرات نیز از این پیشگامی جغرافیایی و
جلو بودن ساعت کاری ،حسن استفاده را میکند
و سعی میکند نرخ تهران را تحتتأثیر قرار دهد.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد :تشکیل بازار
متشکل ارزی به لحاظ نهادی یک خبر خوب است
و حتی اگر  ۵۰درصد کارکردهای در نظر گرفته
شده برای آن نیز ایجاد شود ،اثر بزرگی بر بازار
ارز خواهد داشت.
شاکری گفت :سالهای سال است که این
موضوع تعیین نرخ از دوبی وجود داشته و
بازار متشکل ارزی فعال ً بهترین آلترناتیوی است
که میتواند این شانس را در درازمدت از دوبی
بگیرد چراکه تسویه واقعی دارد و اساسا ً پیشرانی
محاسبه حتی اگر ریسک در بازار حواله باشد ،در
بازار نقد رخ میدهد ،بنابراین نقد درهم دارد به
نقد ریال تبدیل میشود.
وی درباره مکانیزم فعالسازی بازار متشکل
ارزی هم گفت :راهاندازی این بازار به نظر
اینگونه است که ابتدا یک رونمایی بر اساس
ابزار معامالتی نرمافزاری صورت میگیرد و در
فاصلهای از زمان ،صرافیها در این سامانه خود را
ثبت نام کرده و بازار شروع به کار میکند .وقتی
کارایی اطالعاتی باال است ،هزینهها هم پایینتر
است .اتفاق بسیار خوب در بازار متشکل ارزی
این است که خود کانون صرافان نیز یک صندلی
در آن دارد و راهاندازی بازار نیز از مشاوره این
کانون استفاده شده است.

برگزاری  ۸کارگاه آموزشی ،برگزاری نشست
خبری مدیرعامل بورس کاالی ایران و تقدیر
از برگزیدگان مسابقه «بهترین آثار تولیدی
با موضوع معامالت زعفران در بورس کاال»
از مهمترین برنامههای بورس کاالی ایران در
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و
بیمه (فاینکس  )۲۰۱۹است.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل بورس
کاالی ایران با بیان مطلب فوق ،برپایی
نمایشگاه دوازدهم را بزرگترین گردهمایی
ساالنه فعاالن حوزه بورس ،بانک و بیمه
عنوان کرد و گفت :بورس کاالی ایران امسال
برنامههای متنوعی را برای حضور موثرتر در
نمایشگاه بورس در نظر گرفته که برگزاری ۸
کارگاه آموزشی از جمله این برنامهها است.
محمد حسنی سعدی افزود :آشنایی با بورس
کاالی ایران و کارکردهای آن و نحوه انجام
معامالت در این بازار ،آشنایی با قراردادهای
آتی ،آشنایی با قراردادهای اختیار معامله و
نیز آشنایی با معامالت گواهی سپرده کاالیی
و سرمایهگذاری در صندوقهای کاالیی عنوان
این کارگاههای آموزشی است و عالقهمندان
میتوانند جهت حضور در این کارگاههای
آموزشی به غرفه این شرکت مراجعه کنند.
وی افزود :مدیرعامل بورس کاالی ایران
در سومین روز از برپایی این نمایشگاه
مورخ  ۴اردیبهشت ماه نیز طی نشست
خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه
دیدار خواهد کرد و به سواالت آنها پاسخ
خواهد داد .طی این نشست خبری ،از
برگزیدگان مسابقه «بهترین آثار تولیدی با
موضوع معامالت زعفران در بورس کاال» با
اهدای جوایزی تقدیر به عمل خواهد آمد.
ی سعدی ادامه داد :عالوه بر حضور
حسن 
مدیرعامل بورس کاالی ایران در این
نمایشگاه ،مدیران ارشد بورس کاالی ایران
در ایام برگزاری نمایشگاه به تناوب در غرفه
شرکت حضور خواهند داشت .عالوهبر این،
کارشناسان بخشهای مختلف بورس کاال
نیز به صورت تمام وقت در غرفه این بورس
پاسخگوی سواالت سهامداران ،فعاالن صنایع،
سرمایهگذاران ،کارآفرینان ،پژوهشگران و
کلیه مراجعین و عالقهمندان خواهند بود.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل بورس
کاالی ایران خاطرنشان کرد :همچنین در
طول برگزاری نمایشگاه دوازدهم تابلوهای
معامالتی بورس کاال به صورت آنالین در
غرفه این بورس به نمایش در خواهند آمد.
حسنی سعدی این نمایشگاه را فرصتی
مغتنم برای معرفی توانمندیها ،دستاوردها
و پتانسیلهای صنعت مالی ایران در داخل
و خارج برشمرد و در خاتمه یادآور شد:
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک
و بیمه از تاریخ  ۲تا  ۵اردیبهشت ماه امسال
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
برگزار میشود و بورس کاالی ایران در سالن ۳۵
میزبان مخاطبین و عالقهمندان خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)
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شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص)

موضوع :آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره م ع SZ/98/0572 /
مربوط به :تهیه و طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی آغار و داالن
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه با انجام ارزیابی کیفی) واگذار نماید.
-1موضوع مناقصه :تهیه و طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی آغار و داالن
-2شماره مناقصه  :م ع SZ/98/0572/

-3نوع مناقصه :عمومی یک مرحله ای

 -4مدت انجام کار :یکسال می باشد.

 -5تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار :بــه مبلــغ ( 5/060/000/000پنــج میلیــارد و شــصت میلیــون ریــال) کــه بایســتی بــه یکــی از دو صــورت زیــر ارائــه گــردد و همچنیــن در صــورت برنــده شــدن قــادر بــه ارائــه
ضمانتنامــه انجــام تعهــدات بــه میــزان  10درصــد بــار مالــی ســالیانه پیمــان
الف -ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر
ب -ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت ( 90روز ) معتبر بوده و پس از آن نیز اعالم کارفرما برای مدت ( 30روز) دیگر قابل تمدید باشد.
 -7مهلت تحویل مدارک (رزومه) :حداکثر تا  14روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم.

 -6محل اجرا :منطقه عملیاتی آغار و داالن

 -8آدرس پستی محل تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی :شیراز – بلوار کریمخان زند -نبش کوچه پروانه ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – طبقه هشتم اداره امور پیمانها – واحد 801
 -9تلفن07132138472 -07132138296 :
 -10شرایط:
 - 10-1داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت(اساسنامه آگهی تاسیس روزنامه رسمی ،آخرین تغییرات )
 -10-2ارائه گواهینامه کد اقتصادی ،شناسه ملی و کد پستی.
-10-3گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد.
 -10-4گواهینامه تایید صالحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد.
 -10-5برآورد نهایی کارفرما به همراه صورتجلسه قبل از تسلیم پیشنهاد نرخ به شرکتهای واجد شرایط ابالغ می گردد و تاریخ بازگشایی پاکات حداکثر ظرف ده روز از تاریخ صورتجلسه قبل از پیشنهاد نرخ می باشد و شرکت در جلسه بال مانع می باشد.
 -10-6ارائه آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند  10دعوت به عمل می آید بالفاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر سه روز از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ پرسشنامه و مدارک استعالم ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی  Contract.szogpc.comقسمت
مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور می بایست ضمن بارگزاری نامه اعالم آمادگی و پرسشنامه تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز مندرج در صفحه دوم پرسشنامه در قالب یک زونکن تا تاریخ مشخص شده به نشانی
باال تحویل نمایند .الزم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد .بدیهی است ارائه مدارک پس از مهلت مقرر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

تاریخ انتشار نوبت اول98/1/29 :

تاریخ انتشار نوبت دوم98/1/31 :
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