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شماره99/13/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »خریددودستگاهالكتروموتورولتاژ

متوسطبرندVEM«مورد نياز خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ 

اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم 

پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 99/06/17 در محــل دفتركميسيون 

معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد 

يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.

مدیریـتقراردادهاومعامالتشركتمعدنيوصنعتيگلگهر
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ 1399/05/29 می باشد.

تاریخ  تا ساعت 18:00 روز دوشنبه  اسناد مناقصه  انتشار  تاریخ  از  ازسایت: مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصه
1399/06/10

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/06/20
زمانبازگشاییپاكتها: ساعت 17:30 روز شنبه  تاریخ 1399/06/22 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و احداث میـــدان و آب نمـــای پـــارک بلــوار قائــم

و مصالح تهیه مختصر: )شرح خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

2099005674000050 را از  احداثمیدانوآبنمایپارکبلوارقائم(به شماره 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

رسوران رگانقدر جناب آاقیان؛

 دکتر    رضا  رسوش  نیا    ) شهردار خدوم و  پرتالش سیرجان(
مهندس  محمد عسکری ) عضو محترم  شورای اسالمی شهر سیرجان(

  مهندس   ارباهیم  باستانی  )  مدیر عامل محترم  سازمان  عمران شهرداری سیرجان(
  مهندس    مجتبی حیدری  )  مسئول محترم واحد زیرسازی سازمان  عمران شهرداری سیرجان(
  مهندس    حسین   رکیم الدینی  )  مسئول محترم  پخش آسفالت و زیرسازی شهرداری سیرجان(

بر خود الزم دانستم از شما عزيزان به جهت بهسازی محوطه روبروی دبستان پسرانه صبح اميد و رفع 
مشكالت عمرانی خيابان گل سرخ كمال تقدير و تشكر را به عمل آورم. با توجه به نزديك بودن فصل شروع 
مدارس و جای گذاری چندين مدرسه در اين خيابان، بدون شك با انجام اين خدمـــات خداپسندانــه 

دعای خير والدين،معلمان مدارس و اهالی خيابان بدرقه راهتان خواهد بود .

با تقدیم احترام؛ وحید ردیابیگی )دمری دبستان پسراهن غیر دولتی صبح امید(

خانواده محترم دهچاهی
شما  به  را  دهچاهی محمود مرحوم درگذشت ضایعه 
آن  برای  ایزدمنان  درگـــاه  از  نموده،  عرض  تسلیت 
برای شما  صبر و شکیبایی  و  و مغفرت  مرحوم، رحمت 

مسئلت دارم.

مجتبی پور خسروانی

خانواده اهی محترم؛   رکیم اقسمی و ابنا
با نهایت تاسف مصیبتوارده را به شما تسلیت
 عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

بتول هاشمی - ابوالقاسم محمود آبادی

کالسی زعزی  ؛   رسکار خانم مهین حسام هم

مصیبتدرگذشتوالدهگرامیتانرا از صمیم قلب به شما و 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

بچه های چهارم تجربی _ سال ۶۷ دبیرستان فاطمیـه


