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احتماال تعطیلی دو هفتهای برای خوزستان اعمال میشود

اجازه مختصر سفرهای نوروزی را
گرفتهایم
معاون گردشگری گفت :اجازه مختصری را برای
سفرهای نوروزی مشروط به رعایت پروتکلها
گرفتهایم .آقای مونسان هم برای سفرهای نوروز
به صورت محدود و کنترلشده به ستاد کرونا
قول داده است تا فعاالن گردشگری از درآمدهای
گردشگری بهرهمند شوند.
به گزارش ایسنا ،ولی تیموری در مراسم
افتتاحیه نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی
تهران با اشاره به دوران سخت کرونا در گردشگری
و محدودیتهایی که برای سفر ایجاد شده است،
اظهار کرد :االن به فکر گشایشهای جدید
هستیم و این نمایشگاه گامی در این راستاست،
این نمایشگاه یک رزمایش برای برنامههای پیش
رو است .در ادامه وامهای حمایتی دولتی ،اجازه
مختصری را برای سفرهای نوروزی به صورت
محدود و مشروط به رعایت پروتکلها گرفتهایم.
آقای مونسان هم برای سفرهای نوروز به صورت
محدود و کنترلشده به ستاد کرونا قول داده
است تا فعاالن گردشگری از درآمدهای گردشگری
بهرهمند شوند.
او در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان
اینکه توزیع سفر در کشور از جمله رویکردهای
اصلی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی است ،گفت :صنعت گردشگری دیگر
تکمحصول و نقطهمحور نیست ٢۴٠٠ .پروژه
فقط در اصفهان و شیراز ایجاد نشده؛ گردشگری
مویرگی در کشور ریشه دوانده است.
وی با بیان این مسئله که هدفمند کردن بازارها
رویکرد دوم ما بوده که مختص گردشگران خارجی
است افزود :هدفمند کردن بازارها رویکرد دوم ما
بوده که مختص گردشگران خارجی است .آقای
مونسان با عدد چهار میلیون و  ۶۰۰هزار گردشگر
خارجی ،سازمان را تحویل گرفت .این سالها روی
همین عدد درجا میزدیم اما این عدد در سال
 ٩٨با وجود افت گردشگر بینالمللی در سهماهه
اخر ،نزدیک به  ٩میلیون شد و تعداد گردشگران
بینالمللی دوبرابر شد.
معاون گردشگری با اشاره به توقف سفرهای
بینالمللی با شیوع ویروس کرونا ،اظهار کرد:
در همین یک سال با حفظ آمادگی همه خالءها
را پوشش دادیم .اسنادی در سطح ملی،
منطقهای ،استانها و روستاها آماده کردیم
و خدمات و محصوالت را متنوع و استاندارد
کردیم .االن بهروزترین خدمات گردشگری دنیا
را داریم.
او درباره نمایشگاه گردشگری گفت :به
خاطر شرایط موجود اعالم عمومی برای این
نمایشگاه نشد ،اما کارگاههای تخصصی به
صورت نیمهحضوری و مجازی طراحی شده
است .نگاهمان به این نمایشگاه حمایتی بود.
مثل سالهای گذشته دنبال حضور همه فعاالن
گردشگری نبودیم .حتی زمین نمایشگاه را از محل
بودجههای دولتی تامین کردیم که از فعاالن
گردشگری حمایت شود.
تیموری با اشاره به این مسئله که نمایشگاه
گردشگری در چهار سالن برپا شده است ،افزود:
نمایشگاه گردشگری در چهار سالن برپا شده که
همراه با آن ،صنایع دستی نیز ارائه شده است تا
آغازی دوباره برای گردشگری و سفرهای نوروزی
باشد.
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران از
روز گذشته (پنجم اسفند) در محل نمایشگاه
بینالمللی تهران برپا شده است .این نمایشگاه تا
نوبت دوم
اسفند برپا است.
هشتم

خبر
خطر بیشتر کرونا برای سنین زیر
 ۱۰و باالی  ۷۰سال

اهواز در وضعیت سیاه

به گزارش ایسنا ،در این وضعیت ،مسئوالن
استان خوزستان پیشنهاد تعطیلی و قرنطینه دو
هفتهای را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کردند
که این پیشنهاد در جلسه روز شنبه ستاد رد شد .با
این وجود مجمع نمایندگان خوزستان و استانداری
و دانشگاههای علوم پزشکی همچنان پیگیر موافقت
ستاد ملی با این پیشنهاد برای مدیریت بیماری در
سطح استان خوزستان هستند.
نزاده ،مدیر بیمارستان امام
کرامت جاودا 
خمینی(ره) اهواز با اشاره به وضعیت پذیرش بیماران
مبتال به کرونا در بیمارستان امام خمینی(ره) ،اظهار
کرد :چهار بخش جنرال بیمارستان امام خمینی(ره)
اهواز با  ۱۲۵تخت و  ۴۸تخت  ICUبرای بیماران
مبتال به کرونا در نظر گرفته شده است .در حال
حاضر  ۷۵درصد تختهای در نظر گرفته شده برای
بیماران مبتال به کرونا در این بیمارستان ،اشغال
شده است .سرریز بیمارستانهای پذیرای کرونا
در اهواز به این بیمارستان منتقل میشوند و در
صورتی که بیمارستانهای شهرستانها نیز ظرفیت
نداشته باشند ،بیماران این بیمارستانها نیز با انجام
هماهنگی به بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز اعزام
میشوند .تاکنون شرایط به گونهای نبوده که برای
بیماری تخت نداشته باشیم.
اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است
دبیر شورای سالمت اهواز با اشاره به روند
افزایشی بیماری ،گفت :روند و شدت بیماری در
اهواز به گونهای است که اگر در طیف رنگبندی،
ت میتوانستیم بگوییم
رنگ سیاه نیز وجود داش 
اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است.
مهران احمدیبلوطکی اظهار کرد :روند بیماری
در خوزستان و شهرستان اهواز یکباره با شیب تندی
مواجه شد؛ روزانه موارد بیماری بیشتر میشود و
روز گذشته نیز نسبت به روز قبل صددرصد
افزایش یافته است .روند و شدت بیماری در اهواز
به گونهای است که اگر در طیف رنگبندی ،رنگ
ت میتوانستیم بگوییم اهواز
سیاه نیز وجود داش 
به مرز وضعیت سیاه رسیده است .قبال نگران
جهش جدید کرونا بودیم که در پیک جدید با آن
مواجه شدهایم .دوره کمون ویروس جهشیافته ۲۴
ساعت است یعنی در صورتی که فردی در تماس
با یک مورد مثبت قرار بگیرد ،پس از  ۲۴ساعت
عالمتدار میشود در حالی که در پیک قبلی،
عالمتدار شدن بیمار  ۱۴روز طول میکشید.
وی با اشاره به ابتالی نوزاد یکروزه به کرونا در
خوزستان ،گفت :سن ابتال کاهش یافته است و
شاهد ابتال و مرگ کودکان بودهایم .این وضعیت
نشان میدهد این جهش ویروس که وضعیت
خوزستان را قرمز و اضطراری کرده است.
احتماال تعطیلی دو هفتهای برای خوزستان اعمال
میشود
استاندار خوزستان در خصوص اعمال قرنطینه
در خوزستان و طرح پیشنهاد تعطیلی دو هفتهای
استان در ستاد ملی مقابله با کرونا ،گفت :به
احتمال زیاد تعطیلی دو هفتهای برای خوزستان
اعمال میشود تا از روند شیوع کرونا در استان
جلوگیری شود.
قاسم سلیمانیدشتکی ،با تشریح آخرین اقدامات
انجامشده در خوزستان برای مقابله با شیوع
ویروس کرونا اظهار کرد :در شرایط فعلی ،ادارات و
سازمانها بر اساس آنچه برای آنها تصمیمگیری
شده است ،باید حداکثر با یکسوم نیروهای خود

با گسترش شیوع ویروس جهشیافته کرونا ،شرایط بیماری در استان خوزستان پیچیدهتر شده است .بار سنگین مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی
و تکمیل ظرفیت بیمارستانها یکی پس از دیگری ،موجب نگرانی بیشتر شده است.

از سهشنبه
در ورودیها و
خروجیهای
خوزستان
ممنوعیتتردد
ایجاد خواهد
شد و هیچ
مجوزی نیز جز
در موارد خاص
برای تردد صادر
نمیشود
فعال باشند و کارکنان نباید بیشتر از این حد در
ادارات و سازمانها حضور داشته باشند .به ادارات
و سازمانها تکلیف شده به افرادی که دارای بیماری
زمینهای هستند و زنان باردار مرخصی بدهند یا با
دورکاری ،از ظرفیت آنها استفاده کنند .از دیگر
اقدامات انجامشده برای مهار کرونا در خوزستان،
این است که تردد میان شهرهای با وضعیت قرمز
ممنوع اعالم شده و امکان رفت و آمد وجود ندارد.
در این زمینه ارتش نیز به کمک نیروهای انتظامی
در ورودی شهرها آمده است تا ورودیهای شهرها
به خوبی کنترل شوند .قرارگاهی در خوزستان
با مسئولیت معاون امنیتی انتظامی استانداری
تشکیل شده است و دستگاههای نظامی ،انتظامی،
تعزیرات ،بازرسی صمت و بازرسی اصناف در این
قرارگاه عضو هستند و بر مصوبات ستاد کرونا و
اجرایی شدن این مصوبات در استان خوزستان
نظارت خواهند کرد .همه بازارها و اصناف به جز
گروه شغلی  ۱در شهرهای قرمز خوزستان تعطیل
شدهاند و اجازه فعالیت به آنها داده نمیشود.
تا حد ممکن ارتباط میان شمال و جنوب استان
خوزستان نیز محدود شده است و به افرادی اجازه
تردد داده میشود که از وضعیت سالمت آنها
مطمئن باشیم زیرا وضعیت در جنوب استان بسیار
بد است اما در شمال خوزستان مشکل چندانی در
شیوع کرونا نداریم.
وی در خصوص اعمال قرنطینه در خوزستان و
طرح پیشنهاد تعطیلی دو هفتهای استان در ستاد
ملی مقابله با کرونا گفت :به احتمال زیاد تعطیلی
دو هفتهای برای خوزستان اعمال میشود تا از روند
شیوع کرونا در استان جلوگیری شود.

نماینده اهواز :شرایط کرونا در خوزستان باید
مدیریت شود
نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت:
شرایط کرونا در خوزستان باید مدیریت شود و همه
جوانب در نظر گرفته شود؛ برای حفظ سالمت
مردم باید محدودیتهایی اعمال شود و نباید
عادیانگاری شود و در عین حال باید به فکر اصناف
و افرادی باشیم که معیشتشان بیش از یک سال
است با مشکل مواجه شده است .مجتبی یوسفی
اظهار کرد :سیاستهای غلط دولت در عادیانگاری
شرایط ،باعث شد که شاهد چنین وضعیتی در
شیوع کرونا به ویژه در خوزستان باشیم.
یوسفی با بیان اینکه از مردم عاجزانه درخواست
میکنیم با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی کرونا را
جدی بگیرند ،گفت :در شرایط فعلی باید به فکر
معیشت کارگران روزمزد ،کسبه بازار و سایر افرادی
که حقوقبگیر دولت نیستند نیز باشیم زیرا حدود
یک سال است که با کرونا درگیر هستیم و این قشر،
وضعیت بسیار دشواری دارند .برای تصمیمگیری
در خصوص کرونا و تعطیلی واحدهای صنفی و
سایر بخشها نباید نگاه ،تنها دولتی باشد و در عین
حال که سفر به خوزستان محدود و ورودیهای
شهرهای استان کنترل میشود ،باید به فکر اقشاری
که از این شرایط آسیب میبینند نیز باشیم.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه موافق محدودیتهای جدی هستم اما با
تعطیلی همه صنوف مخالف هستم ،گفت :شرایط
کرونا در خوزستان باید مدیریت شود و همه جوانب
نوبت دوم
گرفته شود؛ برای حفظ سالمت مردم باید
در نظر
محدودیتهایی اعمال شود و نباید عادیانگاری

شود و در عین حال باید به فکر اصناف و افرادی
باشیم که معیشتشان بیش از یک سال است با
مشکل مواجه شده است.
آغاز ممنوعیت تردد در ورودیها و خروجیهای
خوزستان
رئیس پلیس راه خوزستان گفت :از سهشنبه در
ورودیها و خروجیهای خوزستان ممنوعیت تردد
ایجاد خواهد شد و هیچ مجوزی نیز جز در موارد
خاص برای تردد صادر نمیشود.
سرهنگ رضا دولتشاهی با اشاره به آخرین
وضعیت ورودیها و خروجیهای خوزستان
اظهار کرد :از  ۲۵بهمنماه طرح محدودیتهای
کرونایی در خوزستان آغاز شده است؛ به شکلی
که پالکهای غیر بومی حق ورود به شهرهای قرمز
و نارنجی را ندارند و پالکهای بومی خوزستان
نیز اجازه خروج از استان را ندارند .متخلفان در
شهرهای با وضعیت نارنجی ۵۰۰ ،هزار تومان و در
شهرهای با وضعیت قرمز نیز خودروهایی که این
قانون را رعایت نکنند ،یک میلیون تومان جریمه
میشوند .تاکنون بیشتر سعی شده با تذکر،
خودروها را به مبدا بازگردانیم اما اکنون با توجه
به حساسیتهای به وجود آمده و شرایط وخیم،
اعمال قانون با شدت بیشتری انجام خواهد شد .از
سهشنبه  ۵اسفندماه در ورودیها و خروجیهای
خوزستان ممنوعیت تردد ایجاد خواهد شد و هیچ
مجوزی نیز جز در موارد خاص برای تردد صادر
نمیشود .این محدودیتها به شدت اجرایی خواهد
شد .بر اساس آنچه ابالغ شده ،این محدودیتها تا
 ۱۵اسفندماه ادامه خواهد داشت و برای ادامه آن
نیز ستاد مقابله با کرونا تصمیمگیری خواهد کرد.

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری
کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه با توجه
به شباهت عالیم بالینی ،افتراق نوع جهش
یافته ویروس کووید  ۱۹از نوع کالسیک آن
بسیار دشوار است ،گفت :رعایت پروتکلهای
بهداشتی کماکان در پیشگیری و کنترل بیماری
کرونا و حتی واریانتهای جدید آن نقش
موثری دارد.
به گزارش ایلنا ،علیرضا زالی با اشاره به بروز
سه مورد مرگ ناشی از ویروس جهش یافته
جدید در هفتههای اخیر در تهران ،باز توزیع
سنی مبتالیان تهرانی را نکته مهمی از نظر
آسیبپذیری گروههای سنی عنوان کرد.
به گفته زالی در استان تهران آمار مبتالیان
و میزان بستری گروههای سنی زیر  ۱۰سال از
حدود  ۹دهم درصد در اسفند  ۹۸به  ۱۱درصد
در بهمن ماه  ۹۹رسیده است و در گروه سنی
باالی  ۸۰سال از  ۷,۴درصد به  ۱۲درصد و در
گروه سنی بین  ۷۰-۸۰سال نیز از  ۱۱درصد به
 ۱۴درصد افزایش یافته است.
وی افزود :این درحالی است که میزان
مبتالیان و بستری در گروه های سنی ۴۰-۵۰
سال و  ۵۰-۶۰سال و  ۶۰-۷۰سال نسبت به
اسفندماه سال گذشته حدود  ۱۲تا  ۱۸درصد
کاهش داشته است.
زالی با اشاره به این تغییرات بازتوزیع سنی
مبتالیان تاکید کرد :دو گروه سنی زیر  ۱۰سال
و باالی  ۷۰سال در این تغییر بازتوزیع سنی
بیماری جزو گروههای پرخطر تلقی میشوند
و این دو طیف سنی به ویژه افراد باالی ۷۰
سال نیازمند رعایت پروتکلهای بهداشتی با
قاطعیت بیشتری هستند.
به گفته فرمانده ستاد مقابله با کرونای
پایتخت در شبانه روز گذشته  ۲۸۰بیمار جدید
کرونایی در بخشهای عادی و  ۹۲بیمار جدید
کرونایی در بخشهای ویژه بیمارستانهای
استان تهران بستری شده و  ۳۴۵بیمار نیز از
بیمارستانهای تهران ترخیص شدند .همچنین
 ۴۵۰۰بیمار با عالیم مشکوک به کرونا نیز به
صورت سرپایی به مراکز بهداشتی  ۲۴۰۰نفر
نیز به بخشهای سرپایی مراکز درمانی مراجعه
کردند.
زالی با توجه به وجود ویروس جهش یافته
تاکید کرد :باید سختگیری بیشتری اعمال شود
زیرا انواع ویروسهای جهش یافته متاسفانه
از سرعت انتشار باالتری برخوردار هستند
و ممکن است منجر به میزان مرگ و میر
بیشتری شوند.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،وی افزود :گروههای
سنی که قبال آسیبپذیر نبودند ،در مواجهه
با ویروس جهش یافته بیشتر در معرض ابتال
قرار میگیرند و گروههای پرخطر نیز در مخاطره
بیشتری قرار دارند.
زالی با اشاره به دغدغههای وزارت بهداشت
درخصوص بروز طغیانهای جدی بیماری
در عرصه ملی و استانی تاکید کرد :مردم و
مسئوالن باید رعایت پروتکلهای بهداشتی
را به عنوان راهبرد اصلی پیشگیری از بیماری
بیشتر مورد توجه قرار دهند .این امر نیازمند
همگرایی اجرایی در سطوح ملی و استانی برای
تحقق مقابله با این کرونا است تا با آمادگی
بیشتر بتوانیم با موج جدید بیماری مقابله
کنیم.

آگهی مناقصه عمومی

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مزایده شناسایی سرمایه گذار
در راســتای اجــرای شــیوه نامــه اجرایــی فعالیــت هــای گردشــگری و تفریحــی در منابــع و تاسیســات آبــی پیرامــون آن هــا  ،شــرکت آب منطقــه ای گلســتان در نظــر دارد مخــازن و اراضــی حریــم پیرامــون ســدهای
بــه شــرح ذیــل را برابــر شــرایط منــدرج در اســناد مزایــده جهــت انجــام فعالیــت هــای گردشــگری بــه متقاضیــان واجــد صالحیــت بــه صــورت  ( BLOTســاخت  ،اجــاره  ،بهــره بــرداری  ،انتقــال ) واگــذار نمایــد .
دستگاه مزایده گزار ( سرمایه پذیر )  :شرکت آب منطقه ای گلستان
نشانی مزایده گزار  :استان گلستان  ،شهرستان گرگان کد پستی 4913933165

ســازمان مدیریــت آرامســتانهای شــهرداری کــرج در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری مدیریــت تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود در بخشــهای مختلــف
بــه تعــداد تقریبــی  83نفــر را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطــاع
از شــرایط و دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت یــازده روز (بــا احتســاب ایــام تعطیل)بــه ســازمان مدیریــت آرامســتانهای شــهرداری
کــرج بــه نشــانی کیلومتــر  15اتوبــان کــرج – قزویــن گلــزار شــهدای بهشــت ســکینه(س) واحــد امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.

( ) 1سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد کوچک مخزنی قربان آباد
( ) 2سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد کوچک مخزنی محمد آباد ( )1گرگان
موضوع مزایده ها :

( )3سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد کوچک تغذیه مصنوعی شفیع آباد
( )4سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد مخزنی شهید دستغیب
( )5سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد مخزنی شهید چمران کالله
( )6سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد کوچک مخزنی قربان آباد ()1

مدت زمان تامین مالی  12 :ماه ( قابل تمدید )
( )1استان گلستان  ،شهرستان آق قال  ،محدوده روستای قربان آباد
( ) 2استان گلستان  ،شهرستان گرگان  ،محدوده روستای محمد آباد
محل اجرا :

()3استان گلستان  ،شهرستان رامیان  ،شهر خان ببین  ،محدوده روستای شفیع آباد
() 4استان گلستان  ،شهرستان آق قال  ،محدوده روستای اوج تپه
( )5استان گلستان  ،شهرستان کالله  ،محدوده روستای شهید چمران
( ) 6استان گلستان  ،شهرستان گرگان  ،محدوده روستای قرن آباد

شــرح موضــوع ســرمایه گــذاری  :طراحــی  ،اجــرا ،اجــاره  ،بهــره بــرداری و انتقــال طــرح گردشــگری پیرامــون ســد هــای مــورد اشــاره فــوق
بــه روش ( BLOTســاخت  ،اجــاره  ،بهــره بــرداری  ،انتقــال )
سرمایه گذار باید اسنادی دال بر توانایی مالی و اهلیت سرمایه گذاری که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد ارائه دهد .
سایر شرایط :

مزایده پذیر ( شرکت آب منطقه ای گلستان ) نسبت به رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد .
رعایــت شــیوه نامــه اجرایــی فعالیــت گردشــگری و تفریحــی در منابــع و تاسیســات آبــی بــه شــماره 99/19927/700
مــورخ  99/04/25و پیرامــون آنهــا توســط ســرمایه گــذار الزامــی اســت .

باتوجه به اینکه محل سرمایه گذاری در  6منطقه جداگانه می باشد لذا سرمایه گذاران موظفند برای هر کدام پاکت ها و مدارک جداگانه ای تهیه و تحویل نمایند .
معیارهای ارزیابی کیفی
تجربه ( سابقه اجرایی )

حسن سابقه در کارهای قبلی

توان مالی

توان تجهیزاتی

کفایت کارکنان کلیدی

بومی بودن

ســرمایه گــذاران مــی تواننــد بــه منظــور دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی ار تاریــخ درج اگهــی نوبــت دوم تــا قبــل از پایــان مهلــت تحویــل اســناد بــه ســایت شــرکت آب منطقــه ای گلســتان بــه آدرس  www.gsrw.irمراجعــه نماینــد
و پــس از  20روز از تاریــخ درج آگهــی نوبــت دوم نســبت بــه ارســال و تحویــل مــدارک بــه نشــانی دبیرخانــه شــرکت بــه آدرس (اســتان گلســتان  ،شهرســتان گــرگان  ،ابتــدای جــاده آق قــال ،کــد پســتی  4913933165اقــدام نماینــد .
متــن آگهــی فــوق بــه همــراه تاریــخ  ،مهلــت و نشــانی دریافــت و تحویــل اســناد ارزیابــی کیفــی درســایت اطــالع رســانی معامــالت شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران بــه آدرس  http://tender .wrm.irو پایــگاه ملــی اطــالع رســانی
مناقصــات بــه آدرس  http://iets.mporg.irدرج شــده اســت .
(( ضمنا بارگذاری اسناد از زمان چاپ آگهی نوبت دوم بر روی سایت انجام می گیرد ))
مزایده گران برای دریافت اطالعات بیشتر مناقصه میتوانند با شماره هماره  ( 09111704165جدیدی  ،دبیر کارگروه گردشگری ) یا با شماره تلفن  017-32687168کارشناسان قراردادها تماس حاصل نمایند .
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی  :به مدت حداقل  20روز پس از چاپ دوم آگهی روزنامه ( در اسناد ارزیابی کیفی درج خواهد شد )
زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی  :در اسناد ارزیابی کیفی درج خواهد شد .
شناسه آگهی 1099978:
9659

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان

ردیف

موضوع مناقصه

اعتبار

مدت اجرا

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

1

انتخاب پیمانکار تأمین نیرو برای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج

97/250/000/000

 12ماه

 4/862/500/000ریال

 -1واریــز مبلــغ  600/000ریــال بــه حســاب  700824110194بانــک شــهر شــعبه  45متــری گلشــهر کــرج و یــا باجــه مســتقر در ســازمان مدیریــت آرامســتانهای شــهرداری کــرج (گلــزار
شــهدای بهشــت ســکینه(س))بابت خریــد اســناد و مــدارک.
 -2سپرده شرکت در مناقصه می بایستی به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
الف :ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ مندرج در جدول فوق و اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید.
ب :واریــز فیــش نقــدی بــه حســاب  326067636نــزد بانــک تجــارت شــعبه کمالشــهر کــد  3260و یــا باجــه بانــک تجــارت مســتقر در ســازمان مدیریــت آرامســتان هــای شــهرداری کــرج
(گلــزار شــهدای بهشــت ســکینه (س) )بنــام ســازمان مدیریــت آرامســتانهای شــهرداری کــرج.
 -3به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به شرکت کنندگان در مناقصه نزد سازمان باقی خواهد ماند.
 -4برنده نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -5هزینه چاپ آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد .
 -6شــرکت کننــدگان در مناقصــه بایــد حداقــل  2ســال ســابقه فعالیــت در زمینــه تأمیــن نیــروی انســانی بــا یکــی از ســازمانهای دولتــی یــا شــهرداریها و ارائــه حداقــل  2مــورد رضایــت
نامــه از کارفرمایــان قبلــی را داشــته باشــند.
 -7شرکت کنندگان در مناقصه موظف به ارائه تأئیدیه از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه تأئید صاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی می باشند.
 -8شرکت کنندگان در مناقصه موظف به ارائه تصویر اساسنامه مرتبط با موضوع فعالیتی در زمینه تأمین نیروی انسانی می باشند.
 -9مدت قرارداد  12ماه می باشد.
 -10شرکت کنندگان در مناقصه موظف به ارائه گواهی نامه ثبت نام ارزش افزوده معتبر  ،کدپستی و کد اقتصادی در زمان شرکت در مناقصه می باشند.
 -11سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -12هنــگام خریــد اســناد داشــتن معرفــی نامــه رســمی همــراه بــا مهــر و امضــاء مدیرعامــل و مهــر شــرکت و اصــل تأئیدیــه صاحیــت از اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی یــا کپــی برابــر
اصــل شــده و ارائــه گواهینامــه صاحیــت ایمنــی معتبــر الزامــی مــی باشــد.
 -13بــا عنایــت بــه آئیــن نامــه معامــات کانشــهرها هنــگام تنظیــم و عقــد قــرارداد معــادل  %10کل مبلــغ مــورد پیمــان را ســازمان مدیریــت آرامســتانهای شــهرداری کــرج بــه منظــور
تضمیــن حســن انجــام تعهــدات بعنــوان ســپرده دریافــت مــی دارد.
 -14شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان موضوع ماده  10آئین نامه معامات شهرداری تهران(تسری یافته به کانشهرها) می باشد.
 -15سایر اطاعات و جزئیات مناقصه در برگ شروط و اسناد مناقصه مندرج است.
 -16بهــای پیشــنهادی مناقصــه گــران مــی بایســت از هــر حیــث مشــخص  ،معیــن و بــدون ابهــام و هرگونــه قلــم خوردگــی بــوده و در پاکــت الک و مهــر شــده بــه دبیرخانــه ســازمان بــه
آدرس فــوق حداکثــر تــا ســاعت  14 : 00روز شــنبه تاریــخ  1399/12/16تحویــل داده شــود.
 -17جلســه کمیســیون عالــی معامــات در روز شــنبه تاریــخ  1399/12/16در ســاعت  15 : 00در محــل ســازمان برگــزار و حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه کمیســیون آزاد بــوده و
پــس از بررســی و کنتــرل برنــده مناقصــه ظــرف یــک هفتــه اعــام خواهــد شــد.
جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید همه روزه به استثناء روزهای تعطیل با شماره تلفن  34760451-5داخلی  130تماس حاصل نمایید.

Aramestan.Karaj.ir
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