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گزارش سخن تازه از کمبود روغن خوراکی در سیرجان ؛ 
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مجری باید 
صاحب سبک باشد
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  رییس اداره صنعت، معدن و تجارت:    مخازن روغن در سیرجان داریم، کمبودی در خصوص روغن نداریم
  مدیر اداری شرکت فراورده های روغنی فریکو:  مشکل کمبود روغن در تمام کشور مطرح است و مختص سیرجان نیست

شرکت آب و فاضالب سیرجان
     آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای (
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دفتر رقارداداهی رشکت آب و افضالب سیرجان

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد؛

 پروژه بازســازی شبکـه توزیـع آب و لولـه گذاری پراکنـده
 در روستــاهای حومه شمالــی سیرجـان  

را با برآورد 20/279/868/295 ریال ) بیست میلیارد و دویست و هفتاد و نه میلیون و 

هشتصد و شصت و هشت هزار و دویست و نود و پنج ریال(  از محل اعتبارات داخلی  از 

طریق برگزاری مناقصه )ارزیابی - مناقصه(  و بر اساس فهرست بهای شبکه توزیع سال 99 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری دارای مدارک گواهی 

صالحیت انجام کار در رشتـــــه آب  یا تاسیســـــات دعوت می شود از تاریخ 1399/10/02 

تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/10/08 مبلغ 500/000 ریال )پانصد هزار ریال( به 

عنوان هزینه خرید اسناد مناقصه در وجه شرکت آبفای سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان 

260198024570112 پرداخت   3400318188 با شناسه واریز  آزادی به شماره حساب 

و ضمن ارائه رسید واریزی به دفتر قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

1)یک میلیارد و چهارده میلیون ریال( /014 /000 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 000/
یا واریز نقدی به شماره حساب 3400318188 در وجه شرکت آب و  بانکی  بصورت ضمانتنامه 

فاضالب سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی

آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت : ساعت 14 روز پنج شنبه1399/10/18
افتتاح پاکت های الف و ب،  : ساعت 9 صبح روز شنبه 1399/10/20

افتتاح پاکت های ج : بعد از ارزیابی
آدرس : سیرجان - خیابان قدس - شرکت آب و فاضالب سیرجان

*ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
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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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/10/03 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1399/10/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/10/23
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/10/24 

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 مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اصالح هندسی مسیر دسترسی شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد

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

شماره  به  شاهد(  کمربندی  و  ثاراهلل  شهرک  دسترسی  مسیر  هندسی  اصالح  و  مصالح 

2  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 7
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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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/10/03 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/10/11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/10/21
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبه  تاریخ 1399/10/22 

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  تجدیــــد مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
خریـد یک دستگاه فینیشــــر چرخ الستیکـــی

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: خرید یک دستگاه 

2  را از طریق  0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 8 فینیشـــر چرخ الستیکـــی ( به شماره 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


