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استان سیرجان

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش
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آگهــی  فراخوان مرحله اول مناقصــه عمومـی یک  مرحله ای تامین نیروی انسانی 

جهت انجام امور انتظامات و نگهبانی سایر واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مرحله اول مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی جهت انجام امور انتظامات و نگهبانی سایر واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی سیرجان  

به شماره 2001092962000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت 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 :  روز چهارشنبه 1401/06/02  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/06/10 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز سه شنبه تاریخ 1401/06/22                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/23 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/06/19

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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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 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
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  4132 )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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ترمیم سنگ فرش معابر  منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1(

به شماره 2001005674000108  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار

»اجرای سیستم اعالن حریق ساختمانهای جدید کارخانه های اکسیژن ، احیاء و 

بریکت سازی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت EPC «)شماره 1401-99( 

 شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد  »اجرای سیستم اعالن حریق ساختمانهای جدید کارخانه های اکسیژن ، احیاء و بریکت 

سازی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت« EPC  « به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد 

صالحیت دعوت به عمل می آید حداکثر تا 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی، نامه اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به 

ارسال نمایند.   TECHINFO@CANYMES.COM  آدرس ایمیل
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*شرایط و مدارک مورد نیاز از متقاضیان :
1.درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

آخرین  ثبت،گواهی  گواهی  ملی،  شناسه  و  اقتصادی  مناقصه)شماره  موضوع  با  منطبق  ثبتی  مدارک  و  2.اساسنامه 
تغییرات در خصوص اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضا مجاز وگواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری و ....(.

3.روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه 
ارسالی باید مربوط به سال 96 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.

4.مدارک 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.

5.گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری )دارای اعتبار(.

7.ارایه گواهی ها و رتبه ها )حداقل رتبه 5 نیرو یا 5 تأسیسات و تجهیزات(
8.ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه.

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

سیرجان-شیراز کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2.ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
این مرحله واجد صالحیت  ارسالی، شرکت هایی که در  ارزیابی مستندات  از  3.شرکت جهان فوالد سیرجان پس 

مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
4.هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

واحد بازرگانی شرکت کانی مس- )مدرییت طرح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(

مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 
خرید دو عدد الکتروموتور 

Siemens با برند
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

 Siemens 365 با برندKW خرید  دو عدد الکتروموتور
از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛

 لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول 

می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا تاریخ 1401/06/19 ساعت 14:30 نسبت 

به تحویل پاکات خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

مدارک الزم  جهت ارسال: 
*نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 3.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

صندوق پستی: 78185-445         کدپستی: 7814474320

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 sjsco.dehnavi@gmail.com  ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
 

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه های صنوف؛
شیشه بران و فروشندگان شیشه و آئینه- آهنگران، جوشکاران و 

درب و پنجره سازان آهنی- فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان سیرجان

)تمدید نوبت دوم(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رساند در صورت 

تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه ها )ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 

قانون نظام صنفی( با همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد سابقه هیئت مدیره(

 از تاریخ 1401/06/05  به مدت 10 روز 
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده 

فوق اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 

پنل های آبگرد مسی  کوره ذوب کارخانه فوالد سازی 

SP-0103-01 مجتمع جهان فوالد سیرجان( شماره(
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

نسبت به خرید پنل های آبگرد مسی  کوره ذوب کارخانه فوالد سازی از طریق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب 
مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید  حداکثر تا تاریخ 16 شهریور ماه 1401 ساعت 14:00پاکات 
خود را به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به آدرس سیرجان- 
بلوار نماز روبرو اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی- واحد دبیرخانه و کمیسیون معامالت مجتمع جهان 

فوالد سیرجان- طبقه دوم  کد پستی 7814474320 تحویل نمایند. 

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت های متقاضی می توانند شرایط، اسناد مناقصه و مشخصات اقالم 

موضوع را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.
*اسناد و مدارک : 

1-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت وجود (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.

5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

*شرایـط :
1-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و دارای اعتبار حداقل سه 

ماهه و قابل تمدید به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 
)1.500.000.000ریال( می باشد. 

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

0 تماس حاصل نمایید. 9 1 7 6 9 7 1 1 6 3 4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  

)پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

Sokhan.Tazeh@Gmail.comwww.SokhaneTazeh.com Sokhan_Tazeh
شماره 707
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