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حمام تاریخی کّران
 مرمت می شود

علیه
 کرامت بیمار

هر َکسی را 
بَهِر کاری ساختند!

 رانندگانی که واکسن کرونا نزنند 
پروانه کارشان تمدید نمی شود 

  در شرایط کرونایی برخی افراد ، سازمان انتقال خون را مرکز درمانی آلوده می دانند که این امر در کاهش اهدا خون موثر بوده.
  خون گیری در این مراکز در شرایط کامال بهداشتی و با وسایل استریل و یکبار مصرف انجام می شود.

صفحه 3

در مصاحبه سخن تازه با رییس سازمان انتقال خون مطرح شد؛

نـذرخـون، نجـات زندگـی
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صفحه 4

برگردم وطن داشتم  دوست 
 اما دریغ...

گفت وگو با دختر افغانستانی  ساکن سیرجان؛

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

رج
سی

ب 
ضال

 فا
ب و

ت آ
رک

شـ
ـه 

قص
منا

د 
دی

تج
ی  

گه
آ

دفتر رقارداداهی رشکت آب و افضالب سیرجان

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد؛

احداث حوضچه های منهول شیرآالت شبکه توزیع آب و انجام عملیات بتن 
ریزی کف و دیوار چینی تاسیسات بصورت پراکنده در سطح شهرستان سیرجان 
20/711/436/516 ریال ) بیست میلیارد و هفتصد و یازده  میلیون و چهارصد و سی  با برآورد  را 
و شش هزار و پانصد و شانزده ریال(  از محل اعتبارات داخلی  از طریق برگزاری مناقصه و بر 
اساس فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1400  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری که دارای مدارک گواهی صالحیت انجام کار در رشتـــــه 
ابنیه، آب  یا تاسیسات می باشند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی دوشنبه  1400/06/01 

حداکثـــر تـــا پایــان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ 1400/06/07 
مناقصه در وجه  اسناد  عنوان هزینه خرید  به  ریال(  )پانصد هزار  ریال  مبلغ 500/000 
شرکت آبفای سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی به شماره حساب 3400318188 با 
شناسه واریز 260198024570112 واریز  و ضمن ارائه رسید واریزی به دفتر قراردادهای 

شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/036/000/000)یک میلیارد و سی و شش میلیون ریـال( 

می باشد و به یکی از انواع ذیل می باشد.
شماره  به  وزیران  هیات  مصوبه  پیوست  فرم  با  مطابق  بانکـــــی)منحصرا  ضمانتنامــــه 

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

نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی بنام شرکت آب و فاضالب سیرجان
به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های 
کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت 

مقررواصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت : ساعت 13 روز پنج شنبه 1400/06/18

افتتاح پاکت های الف، ب و ج  : ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/06/20
آدرس : سیرجان - میدان امام حسین )ع( - خیابان قدس - شرکت آب و فاضالب سیرجان

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


