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الله ی پَرپَر شده ی شهرمان

  معاونت عمران شهرداری سیرجان: در خیابان غفاری ما هیچ کاری به درختان نداشته ایم و داخل خیابان کانال زده ایم
 قرارداد ما با پیمانکار این گونه بوده که هیچ کاری به فضای سبز نداشته باشد و اینکه می گویید درخت از ریشه در آمده است را من هیچ اطالعی ندارم. 

آگهي استعالم  عمومي تجدید شده
  شماره 400/07/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»نگهداری ، تعمیر و سرویس ماهیانه و تامین 
قطعات مصرفی و یدکی دستگاههای زیراکس شرکت معدنی و صنعتی گل گهر« را از طريق برگزاري استعالم 
عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 
استعالم به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 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 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/04/09 در محــل دفتركميسيون 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بمنظور بازديد از محل و طرح هرگونه 
سوال احتمالی روز شنبه مورخ  1400/04/05 براي متقاضيان پيش بينی گرديده است  ، الزم به ذكر 
است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز  به 

ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مزایـــده عمومـــي 
شمـــاره 1400/3/ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » اقالم ضایعاتی موجود در 

انبارهای« مجتمع خود را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي 

توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسايت اين شركت به نشانی www.geg.ir  بخش 

پاكات  تحويل  نمايند. مهلت  را دريافت  و اسناد مذكور  و مزايده مراجعه  مناقصه 

ساعت 9 الي 14روز شنبه مــورخ 1400/4/12 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از اقالم مربوطه روز 

دوشنبه مورخ 1400/4/7 مقرر شده است.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت آب و فاضالب سیرجان
     آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای (

شماره 1400/4/4/1 م

ان
ــ

رج
سی

ب 
ضال

 فا
ب و

ت آ
رک

شـ
ـه 

قص
منا

ی  
گه

آ

دفتر رقارداداهی رشکت آب و افضالب سیرجان

شركت آب و فاضالب سيرجان در نظر دارد؛

بهــره برداری و نگهـــداری از 
تاسیســات آب ُشرب شهر سیرجــان و نجف شهــر 

را با برآورد 54/397/133/182 ریال ) پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و نود و هفت میلیون و صد 
و سی و سه هزار و صد و هشتاد و دو ریال(  از محل اعتبارات داخلی  از طريق برگزاری مناقصه 
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه شركت های پيمانكاری كه دارای مدارک 
گواهی صالحيت انجام كار در رشتـــــه آب می باشند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی  
1399/04/01 حداکثـــر تـــا پایــان وقت اداری روز دوشنبــه مورخ 1400/04/07 
مناقصه در وجه  اسناد  عنوان هزينه خريد  به  ريال(  )پانصد هزار  ريال  مبلغ 500/000 
شركت آبفای سيرجان نزد بانک ملت شعبه ميدان آزادی به شماره حساب 3400318188 
دفتر  به  واريزی  رسيد  ارائه  ضمن  و  پرداخت    260198024570112 واريز  شناسه  با 

قراردادهای شركت، اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/720/000/000)دو ميليارد و هفتصد و بيست ميليون ريال( 

و به يكی از انواع ذيل می باشد.
شماره  به  وزيران  هيات  مصوبه  پيوست  فرم  با  مطابق  بانکـــــی)منحصرا  ضمانتنامــــه 

123402/ت-50659 ه - مورخ 1394/9/22( 
 واریز نقدی به شماره حساب 3400318188  با شناسه واريز 260198024118165 

نزد بانک ملت شعبه ميدان آزادی بنام شركت آب و فاضالب سيرجان
به پيشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش يا سپرده های 
كمتر از ميزان مقرر ، چک شخصی و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت 

مقررواصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت : ساعت 13 روز پنج شنبه 1400/04/17

افتتاح پاکت های الف، ب و ج  : ساعت 9 صبح روز شنبه 1400/04/19
آدرس : سيرجان - ميدان امام حسين )ع( - خيابان قدس - شركت آب و فاضالب سيرجان

*ضمنا هزينه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 


