هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

شهردار سیرجان در اولین نشست مطبوعاتیاش ،عنوان کرد:

تحول در شهر تا یکماه آینده

سال شانزدهم
چهارشنبه  5آبان 1400
 6صفحه
شماره667
 2000تومان

دکتر کریمیپور از مردم خواست کمی صبوری کنند ،زیرا مدت دو هفته برای ایجاد تحول و تغییر محسوس زمان بسیار کمی است.
S O K H A N
T A A Z E H

صفحه5

فراغتی و کتابی
و گوشه دنجی
صفحه3

موسیقی نواحی ایران
هویتش را ازکرمان دارد
صفحه4

راه رفتن روی
قالی کرمونی
صفحه2

عکس :سید محسن فروزنده

گهرپویشگام
میزبان دائمی مسابقات مهارت
صفحه2

صفحه 5

گه
شی
س
آ ی اجاره ما ن آالت بک

شرکت نگین گهر خاور میانه جهت تکمیل ناوگان عملیاتی و حمل و نقل سبک خود
از تعدادی وانت مزدا و ریچ با راننده دعوت به عمل می آورد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر

با شماره تلفن 0912 503 8115 :تماس حاصل نمایند.

واحد امور رقارداداهی رشکت نگین گهر خاورمیاهن

آگهي استعالم عمومي تجدید شده
شماره /400/18س

آگهی مناقصــه عمومـــی
شمــاره /1400/48ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد«خرید تجهیزات و اجرای شبکه پسیو ساختمان های

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « ارائه خدمات مهندسي ،تأمين کاال ،ساخت

لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه

برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای سابقه اجرای موضوع مناقصه واگذار نمايد .لذا

و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان

متقاضيان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد

از قسمت  -مناقصه و مزايده دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ

مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند.

 1400/08/12در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً

مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  1400/08/22در محــل دفتر كميسيون معـامالت

بمنظور بازدید از محل پروژه و پاسخ به سواالت احتمالی روز شنبه مورخ  1400/08/08براي متقاضيان

مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه الزامی می

پیش بینی گردیده است  ،الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام

باشد و روز چهار شنبه مورخ  1400/08/12مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا

پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد

قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

ویال و اداری جدید » خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

و نصب تجهيزات بصورت توأم ( )EPCبراي احداث سورتمه ریلی دهکده گردشگری» خود را از طريق

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

