هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

انتخابات شورای شهر سیرجان در آستانه برگزاری معارفه اعضای جدید شورا؛

به منزلهی تایید!

سالشانزدهم
چهارشنبه  13مرداد 1400
 6صفحه
شماره 657
 2000تومان

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

گفتگوی اختصاصی سخن تازه
با لیلی گلستان

صفحه 2

افزایش تعداد بیماران
کرونایی در استان کرمان
صفحه2

آغاز ثبتنام خبرنگاران
برای واکسن کرونا

حال و روز ناخوش
محله مکیآباد

صفحه2

فوتبالپایه،

پلی برای آینده ،اما!
صفحه4

برگزاری کالس حضوری در
مدارس کرمان ممنوع است

عکس :سید محسن فروزنده

صفحه2

افتتاح و کلنگ زنی

پروژههای عمرانی شهرداری
صفحه5

صفحه3

صفحه3

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین

عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان

نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی (اورژانس )115
دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد«مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای
پزشکی (اورژانس  » )115به شماره  2000092962000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
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  1400/05/13می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز پنج شنبه تاریخ 1400/05/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز شنبه تاریخ 1400/06/06
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 1400/06/07
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 1400/05/25
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس  :بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس021-41934:
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات آبرسانی
به فضای سبز با تانکر آبرسان) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 2را 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  1400/05/13می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  12:00روز چهار شنبـــه

تاریخ 1400/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز شنبه تاریخ 1400/05/30

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1400/05/31

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 - 41325000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

