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جایگاه های همیشه تعطیل سی ان جی در سیرجان

یتیمان خانواده دار!

دست های یاری رسان 
در ایام کرونا و تورم   

  علت این تعطیلي ها هربار موضوعي اعالم مي شود، مثاًل در سال هاي قبل یکي از جایگاه هاي )CNG(  مدت مدیدي تعطیل بود 
و علتش در واقع نپرداختن مبلغ گاز مصرفي اش به اداره گاز شهرستان بود

      گل گهر فاتح دربی استانی لیگ برتر فوتبال ایران؛
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آگهي مناقصـه عمومــي تجدیــد شـده 

شمـــاره 99/41/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » اجراي عملیات حفاري ژئوتكنیك و آبشناسي 

به میزان 22270 متر با قطر HQ« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار 

  WWW.GEG.IR نمايد. لذا مناقصه گران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي

مراجعه  و اسناد مذكور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت 

الي 14 روز يكشنبه  مــورخ 99/9/16 در محــل دفتركميسيون معـامالت  پاكات ساعت 9  تحويل 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز 

يكشنبه مورخ 99/9/9 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـــي مناقصـــه عمومـــي 

شمـــاره 99/49/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عملیات احداث بنـاي یادمـان شهــدا« 

پيمانكار واجد شرايط و داراي گواهينامه  به  برگزاري مناقصه عمومي  از طريق  را  واقع در مجتمع خود 

ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واگذار نمايد. لذا  با رتبه حداقل 5  صالحيت پيمانكاري 

كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه 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 شنبه مــورخ 99/9/15 در محــل 

دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي 

موضوع مناقصه روز شنبه  مورخ  99/9/8 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا 

قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/09/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز شنبه  تاریخ 1399/09/29
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 16:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/09/30 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری  و تلفن 42338102-3 - 034

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح 

شماره  به  فدک(  شهرک  در  واقع  آباد  مكی  كتابخانه  پارک  بهسازی  عملیات  مختصر: 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 0 9
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/09/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز شنبه  تاریخ 1399/09/29
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 16:30 روز یکشنبه  تاریخ 1399/09/30 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری  و تلفن 42338102-3 - 034

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 عملیات احداث آبنمای کف خشک پــــارک فردوســــی

خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 

شماره  به  فردوسی(  پارک  خشك  كف  آبنمای  احداث  عملیات  مختصر:  )شرح 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 1 0


