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معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان خبر داد؛

تمدید محدودیت تردد بین استانی تا پایان هفته

سال شانزدهم
چهارشنبه  19خرداد 1400
 6صفحه
شماره649
 2000تومان

بصیری اظهار داشت :در مبادی ورودی استان کرمان در مرزهای جنوبی و شرقی
محدودیت تردد برای خودروهای شخصی غیربومی اعمال میشود
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شنا در استخر کشاورزی
خطرناک است
صفحه2

گرما
آفت گلخانهها
صفحه4

عکس :سید محسن فروزنده

توجه ویژه شهرداری به حضور

پارکهایی محروم از کودک

حداکثری مردم در انتخابات
صفحه2

صفحه3

آگهـي استعالم عمومــي
شمـاره /400/06س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «تعیین راندمان زیست محیطی سیستمهای

غبارگیر کارخانجات مجتمع مشتمل بر  54تجهیز »را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت
پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس

الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت  -مناقصه و مزايده دانلود نمايند  .مهلت تحويل
پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  1400/03/31در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع
و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بمنظور بازدید از محل پروژه و طرح هرگونه سوال
احتمالی روز دوشنبه مورخ  1400/03/24براي متقاضيان پیش بینی گردیده است  ،الزم به ذكر
است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به
ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

خودروی سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو) به شماره

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 3 9را 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  1400/03/19می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/03/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/06

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1400/04/07

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 مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

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

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای
پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 3 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  1400/03/19می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/03/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/04/08

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/04/09

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 مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه خودروی
سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی

