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 2000تومان

گزارشی پیرامون تقویت و تعویض روشناییهای برخی معابر شهری:

در انتظـار نـور

«در پروژه ی شهر نور» بیش از  8هزار چراغ ال ای دی در  120بلوار و خیابان سطح شهر ،تعبیه میشود که در حال تعویض و تقویت
روشناییهای سطح شهر است و توقفی صورت نگرفته».
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اینستاگرام سخن تازه
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از خاکی که میخوریم

خروس پر
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سالمت دانش آموزان

مهم ترین اولویت آموزش و پرورش
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«پاستوکووک پالس» واکسن یادآو ِر
اسپوتنیک و آسترازنکا
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شهرداری سیرجان بر
مدار شبکه جهانی «العالم»

صفحه 3

صفحه2

ح
م
ت
خانواده رم نشاط

ضایعه درگذشت همکار گرانقدرمـان؛ شــادروان علی اکبر نشـاط
را خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض نموده ،از درگاه ایـــزد متعـال بـرای آن
فقیدِ سعید ،رحمت و مغفرت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیات دمریه و کارکنان رشکت تعاونی پسته سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم)
شمــاره /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 برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش
مناقصه و مزایده دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  1400/9/20در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع
مناقصه روز شنبه مورخ  1400/9/13مقرر 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

آگهی فراخوان شناسایی شرکت های دانش بنیان به شماره /1400/7ف (نوبت سوم)

و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر

فراخوان شناسایی شرکت های دانش بنیان دارای صالحیت بومي سازي سيستم  FMSدامپتراک
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) بعنوان بزرگترين شركت توليدكننده مواد اوليه فوالد كشور ،در نظر دارد
به منظور ارتقاء سيستم مديريت ناوگان خود و «بومی سازی سیستم دياگ آنالين دامپتراكها ( »)FMSاقدام به شناسایی شرکت های دانش بنيان
توليدي در زمینه مذکور نماید.
مدارك مورد نياز :
)1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع فراخوان)
)2آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شركت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز
)3مدارك شرکت دال بر دانش بنيان نوع توليدي و داراي خط توليد قطعات الكترونيكي
)4سوابق کاری در زمینه تولید سیستم های مشابه
)5مدارك دال بر دارا بودن رزومه هوشمندسازي سيستم حمل و نقل و دياگ آنالين خودرو
)6مدارك دال بر دارا بودن توان مالي مناسب
)7مدارك دال بر برخورداری از نيروي انساني متخصص و ارائه لیست پرسنل تماموقت شرکت همراه با مشخصات كامل (سوابق تحصیلی و کاری)
و چارت سازمانی
)8مدارك دال بر دارا بودن سامانه هاي نرم افزاري موردنياز وب و اپليكيشن و سایر تجهیزات مورد نیاز
)9مدارك دال بر توانائي پياده سازي سيستم  FMSبر روي دامپتراكهاي بالز  ،كاترپيالر  ،كوماتسو و تركس و با قابليت هاي زير:
الف) خواندن تمامي اطالعات سنسوري موجود در تراك شامل سطح سوخت  ،دماي آب  ،سطح روغن و  ...و ارسال به سرور
ب) دياگ و عيب يابي خودكار تراك و ارسال نتايج عيب يابي بصورت برخط به سرور
شركت كنندگان در فراخوان ميبايد مدارك فوق را ممهور به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز شرکت و به فراخور برابر با اصل نموده و در پاكت
دربسته و مهر و موم شده قرار داده (روي پاكت نام شركت ،شماره و موضوع فراخوان قيد شود ) و حداكثر تا روز شنبه مورخ  1400/09/20به
نشاني دفتر مركزي شركت معدني و صنعتي گل گهر واقع در تهران -خيابان دكتر فاطمي -روبروي هتل الله -ساختمان نگين ،پالك  – 273دبيرخانه
مركزي و يا به نشاني دفتر كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر واقع در سیرجان كيلومتر  50جاده شيراز ارسال نمايند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  03441424126تماس حاصل فرمایید.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و تکمیل
دیـوار (نما) و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر) به شماره

 2000005674000088را 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  1400/09/03می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/09/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/09/23

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14:35روز چهارشنبه تاریخ 1400/09/24

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 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و تکمیل دیـوار (نما)

