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حال و روز ناخوش
 محله مکی آباد

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

 به منزله ی تایید!

آگهـــی تجدید مزایــده

شماره 1400/02/م
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

 » G.I.A یخســاز 207 قالبــی مدل «
خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت 

و  مراجعه   www.parizpishro.irالکترونیکی آدرس  به  مزایده  اسناد  دریافت 

روز  پاکات  تحویل  مهلت   . نمایند  دانلود  مزایده  و  مناقصه  از قسمت  را  مذکور  اسناد 

سه شنبه مورخ 1400/05/19 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله 

کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838، شماره 

تلفن42273204-034می باشد. ضمناً بازدید در روزهای شنبه مورخ 1400/05/16 

و یکشنبه مورخ 1400/05/17 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده : 300.000.000 ریال) سیصد میلیون ریال (

2-شرکت در مزایده صرفاً برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 0 9 1 3 2 4 5 5 6 7 6 *متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

آقای مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1400/05/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 12:00 روز چهار شنبـــه 
تاریخ 1400/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبه  تاریخ 1400/05/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز 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 41325000 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
عملیات آبرسانی به فضای سبز  با تانکر آبرسان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: عملیات آبرسانی 

را از طریق سامانه   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 به فضای سبز با تانکر آبرسان( به شماره 2

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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آگهی مناقصه  حفاظت فیزیکی 

باغات مرکبات مجتمع ارباهیم آباد
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد ؛

» حفاظت فیزیکی باغات مرکبات خود واقع در 
شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد«

را به صورت شبانه روزی در سطح حدود 300 هکتار از حدود 20 مرداد ماه 1400 تا پایان 

واجد  متقاضیان  به  عمومی  مناقصه  از طریق  ماه(  اسفند  اواخر   ( برداشت محصول مرکبات 

شرایط واگذار نماید.

بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مناقصه مذکور را دارند دعوت به عمل 

می آید جهت بازدید از محل انجام موضوع مناقصه و اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه 

دفتر  به  اداری  ساعات  در  تعطیل  ایام  جز  به  روزه  همه   1400/05/16 تاریخ  تا  حداکثر 

سیرجان  کشاورزی  شرکت  اسدآبادی،  الدین  جمال  سید  بلوار  سیرجان،  در  واقع  شرکت 

بنیاد  مراجعه و یا با شماره تلفن های: 5430 4230 - 4403 4230 )034(  واحد بازرگانی 

سایت   وب  به  یا  و  تماس  بازرگانی  کارشناس   0912  760  7822 همراه:  شماره  و  شرکت 

11 روز  تا ساعت  حداکثر  را  خود  پیشنهادات  و  مراجعه    www.pistachio-Tooka.ir

یکشنبه 1400/05/17 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

زمان برگزاری مناقصه: 

روز دوشنبه 1400/05/18 راس ساعت 11 در محل دفتر مرکزی شرکت می باشد

ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ 1400/05/12 در سایت شرکت درج می گردد.

    شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 
نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(

وفوریتهای  حوادث  اداره  انسانی  نیروی  تامین  عمومی  دارد»مناقصه  نظر  در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده 
پزشکی )اورژانس 115( « به شماره 2000092962000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
انجام   www.setadiran.ir آدرس   به  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  گاه سامانه  در  از طریق  ها  پاکت 
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 1400/05/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00 روز  پنج شنبه  تاریخ 1400/05/21     
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه   تاریخ 1400/06/06 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز  یکشنبه   تاریخ 1400/06/07 

زمان  جلسه توجیهی: ساعت 10 روز 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 تلفن:42340625
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس:021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان


