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نامه سرگشاده سخنتازه به شهردار جدید سیرجان؛

ای که دستت میرسد کاری بکن

سال هفدهم
چهارشنبه 21مهر1400
 6صفحه
شماره 665
 2000تومان

بیشک شهردار جوان و با سابقهای چون شما با دغدغههای محیط زیستی بهتر از ما درس ادارهی امور عمرانی شهری را میداند.
S O K H A N
T A A Z E H

شهردار منتخب ،بسیار کار به جایی کردید که شروع کارتان را با بازدید از بازار سیرجان و بافت تاریخیاش به عنوان قلب سیرجان آغاز کردید.
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صفحه 4

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

سرپرست محترم راهنمایـی و رانندگی

«احداث ساختمان رستوران و آشپزخانه مركزي مجتمع جهان

شهرستان سیرجان

فوالد سيرجان به صورت ( »EPCشماره )1400-55

شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد « احداث ساختمان رستوران و آشپزخانه مركزي مجتمع جهان فوالد
سيرجان به صورت  » EPCبه پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .لذا از شرکت های واجد صالحیت دعوت
به عمل می آید حداکثر تا  10روز کاری از تاریخ چاپ آگهی ،نامه اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به
آدرس ایمیل  TECHINFO @ CANYMES.COMارسال نمایند.
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*شرایط و مدارک مورد نیاز از متقاضیان :
.1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعالم آدرس ایمیل ،شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است).
.2اساسنامه و مدارک ثبتی منطبق با موضوع مناقصه(شماره اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت،گواهی آخرین
تغییرات در خصوص اعضای هیات مدیره ،مدیر عامل و صاحبان امضا مجاز وگواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری و .)....
.3روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و رزومه
ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد).
.4مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد یا تراز مالی سه سال گذشته و لیست
ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
.5گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
.6ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری.
.7ارائه گواهی ها و رتبه ها (حداقل گرید  4ابنیه).
.8ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه.
*سایر موارد:

مجتب

جناب رسهنگ سید ی شهیدی

بر خود الزم دانستیم از جنابعالی بابت تکریم ارباب رجوع و جدیت و تالش تان در راستای افزایش حضور
فیزیکی پلیس در خیابان ها که باعث ایجاد نظم در عبور و مرور و همچنین کاهش حوادث رانندگی سیرجان
شده است ،تقدیر و تشکر به عمل آوریم.
بدون تردید کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی و پایدارسازی آن ،نیازمند درایت و مدیریت مطلوب
در راس پلیس راهور هر شهر است که با انتخاب هوشمندانه شما به عنوان سرپرست راهنمایی و رانندگی
سیرجان در همین مدت کوتاه شاهد این تحول مثبت بوده ایم.

جم
عی از کسبه بلوار سیدجمال و رمزک تجاری مهیاشهر سیرجان

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره /1400/43ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «طراحی ،تامین ،نصب و راه اندازی سه
عدد سیستم حفاظت کاتودیک جریان مستقیم برای مجموعه تیکنرهای بازیابی آب»مجتمع خود را از طريق

.1محل اجرای موضوع آگهی کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده

برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ

سیرجان-شیراز کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و

.2ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجان نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد
در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
.3شرکت جهان فوالد سیرجان پس از ارزیابی مستندات ارسالی ،شرکت هایی که در این مرحله واجد صالحیت
مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
.4هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

.5در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن (021- 84335206سرکار خانم نادرنژاد) تماس حاصل
فرمایید (.صرفا در ساعات اداری)

مجتم
واحد بازرگانی رشکت کانی مس( -دمرییت رطح رپوژه اهی ع جهان فوالد سیرجان)

مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  1400/8/3در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي
موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  1400/7/26مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر
در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

