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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/24 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
       اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 5 )پارک فردوسی(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 5 » پارک فردوسی«( 

2001005674000076  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/24 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
  اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3 

)ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت (
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3 

)ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت ( 

2001005674000075  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا )ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا »ع«( 

2001005674000072  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهی مزایــده عمومــی 
شمــاره 1401/12/ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد

 » 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد«
 را از اسكه باركو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از 
طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به 
منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده 
به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند.

الزم به ذكر است پاكت پيشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/05/31 
به آدرس: دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان  )كيلومتر 50 جاده شيراز( تحويل داده شود. تاريخ 
بازگشايی پاكات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/01 در محل دفتر كميسيون معامالت 

مجتمع سيرجان خواهد بود.

آگهي مناقصه عمومي شماره  1401/24/ع
تأمین )هفتاد هزار ( 70،000 تُن سنگ آهن

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد:

  » 70،000  متریک  تُن سنگ آهن مورد نیاز كارخانجات فرآوری«
  خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي از طريق توليد كنندگان  و تامين كنندگان واجد شرايط خريداری 

 WWW.GEG.IR نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی

بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود 

نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/30 در محــل دفتركميسيون 

معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت 

در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/23/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » ارائه خدمات مشاوره و طراحی طرح جامع آب مجتمع «
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين مشاور دارای گواهي نامه صالحيت خدمات مشاوره 
با رتبه حداقل 3 در رشته آب و فاضالب از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده 
مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات 
ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/30 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر 
مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز دوشنبه 
مورخ 1401/05/24 مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد. ضمناً فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه 
می بايد عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر 

يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

      صفحات 7,2


