هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

بوستانهای سیرجان

همچنان در قرق معتادان و ولگردها

سال شانزدهم
چهارشنبه  13اسفند 1399
 6صفحه
شماره 639
 2000تومان

گشت زنی ماموران نیروی انتظامی میتواند باعث بهبود وضعیت فعلی این مکانها شود
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ادارهی کاربافو زده
صفحه2

ویروسکرونا

ازطریقسطوحسرایتنمیکند
صفحه6

دالیل کمبود سیمان در بازار
شهرستان سیرجان
صفحه2

صفحه6

عکس :آرشیو سخن تازه

سه گام تا روی
سکویقهرمانیکشور

هنـ ِر بر بـاد رفتـهی نمایـش

صفحه 5

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره /99/59ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه «طراحی و احداث یک باب مخزن

 20000مترمکعبی بصورت  »EPCمجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد
شرايط 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 چهارشنبه مــورخ
 1400/01/18در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ  99/12/19مقرر شده است.
شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون
جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:
خریـــــد یک دستگاه تراکتــــور دو دیفرانسیل  110اسب بخار ) به شماره

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 4 7را 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  1399/12/06می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـــه
تاریخ 1399/12/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1399/12/24

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1399/12/25

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

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
خریـــــد یک دستگاه تراکتــــور دو دیفرانسیل  110اسب بخار

