هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

در اولین نشست مطبوعاتیمطرح شد:

فرماندار :با دانشمند موافق نیستم

سال شانزدهم
چهارشنبه  24دی 1399
 6صفحه
شماره 633
 2000تومان

در بحث کرونا ،همکاری نهادها ،ادارهها و شرکتهای منطقه گلگهر با خرید تختهای آی سی یو
و سی سی یو ،دستگاه ونتیالتور ،دستگاه اکسیژن ساز همراه بود

S O K H A N
T A A Z E H

جای خالی مطبوعات
در پیشخوان دکه ها
صفحه4

صفحه2

شهرک برق،
جدا افتاده از آبادی

کمبود گاز مایع
و صفهای طوالنی
صفحه3

جزییات بازگشایی مدارس
از اول بهمن ماه
صفحه5

عکس :سید محسن فروزنده

اهدای 500تبلت برای دانش آموزان

توسط شرکت توسع ه آهن و فوالد گل گهر
صفحه5

صفحه 35
صفحه

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
شماره /99/46ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « اجراي عمليات حفاري افقي
زهكشي به میزان  3840متر» را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و

داراي رتبه حداقل  4در رشته كاوشهاي زميني واگذار نمايد .لذا مناقصهگران ميتوانند
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور
را از بخش مناقصه-مزايده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز سه
شنبه مــورخ  99/11/7در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ
 99/10/29مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از

ضایعه درگذشت نابهنگام شادروان حاج محمد مهدی بیگ زاده
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد متعال
ِ
فقید سعید ،رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر
برای آن
و شکیبایی مسئلت می نماییم.

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده

خریـد دوربیــــن نظـــارت تصویـــری

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید دوربین

شماره /99/50ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «عمليات محوطه سازی اطراف
کارخانه خط چهار تولید کنسانتره آهن» واقع در مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه
عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري با رتبه حداقل  4در
رشته راه و باند از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد
مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود
نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  99/11/06در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از
محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  99/10/29مقرر 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 ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

نظارت تصویری ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 2 8را از طریق سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  1399/10/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه تاریخ
1399/10/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/11/07

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/11/08

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 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدیــــد مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای

