4

دوشنبه  15دی  | 1399شماره 636
 20جمادیاالول  4 | 1442ژانویه 2021

آگهی

@PasargadNews

آگهی مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب
کارکنان شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر
ـر در نظــر
ـه گلگهـ
ـت منطقـ
ـران و مديريـ
ـعه ،عمـ
ـركت توسـ
شـ
دارد تامیــن ســرویس ایــاب و ذهــاب کارکنــان شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت
منطقــه گلگهــر را بــه شــرکتهای واجــد شــرایطی کــه رضایتنامــه در کارهــای
مشــابه دارنــد ،واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآيــد جهــت
ـخ  1399/10/13بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس
اخــذ اســناد مناقصــه از تاریـ
 www.ggz.irمراجعــه نماینــد.
شرایط مناقصه:
 -1آخریــن زمــان ارائــه پاکتهــا و پیشــنهادات ســاعت  13:30مــورخ
1399 /10 /24
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 5/345/769/400 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور
ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي هلدينــگ
مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي
(به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اصالح هندسی بلوار آیتاهلل هاشمی رفسنجانی (جاده شیراز) (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و اصالح
هندسـی بلوار آیتاهلل هاشمی رفسنجانی (جاده شـیراز)) به شماره 2099005674000121
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/08میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/10/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/10/27
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1399/10/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مزایده عمومي فروش  13قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان (نوبت اول)

ـر دارد  13قطعــه زمیــن تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده
ـفهرجان در نظـ
ـاری باسـ
دهیـ
عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــداراکات الکترونیکــی
دولــت ( )www.setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099093173000004را بــه صــورت
الکترونیکــی بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار مزایده1399/10/15:
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1399/11/01ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/10/16 :تا 1399/10/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تاریخ  1399/10/16ساعت  9:00تا تاریخ  1399/11/02ساعت 14:00
زمان بازگشایی پاکتها :تاریخ 1399/11/04ساعت9
تاریخ اعالم به برنده 1399/11/05 :ساعت 9:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــه مراحــل
فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه) ،پرداخت
تضمیــن شــرکت در مزایده(ودیعــه) ،ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن
مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات امالک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه فــروش در برد اعــان عمومی
ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخاب میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی
(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 – 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش
«ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

پيامك300099004806 :

ضایـعات و
آهـنآالت

خریدار ضایعات
آهن و غیره هستیم
09132476144
09133470520
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ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را با

بهترین قیمت خریداریم

09133456403

09132797295

09132456684

سلطانی

با کادری مجرب

حمل

اثـاثیه
انتهای بلوار فاطمیه جنب
با مجوز رسمی شبانهر
آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب
وزی ،ب
منـزل
د
و
و بیمه معتبر
ن
ت
قطعهشویی
شرکت لنـگر بار
عطیلی
42252330 09136473880
09136342007 42252330
سلطانی(قدیم)
 0 9 1 3 9 4 7 3 8 8 0سلطانی(قدیم) با یک بار امتحان مشتری دائمی ما خواهید شد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید سبد کاالی پرسنل شهرداری سیرجان (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد سـبد کاالی
پرسـنل شـهرداری سـیرجان) به شـماره  2099005674000127را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگران(حقوقی) و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/15میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/10/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/11/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/11/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال ( 1399نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و اجرای
کارهای فوالدی سـطح شهر سـال  )1399به شماره  2099005674000124را از طریق سامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/15میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/10/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/11/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1399/11/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی مزایده اجاره ماشینآالت دهیاریهای بخش بلورد (نوبت اول)

تعــدادی از دهیاریهــای بخــش بلــورد بــا توجــه بــه مجوزهــای شــوراهای اســامی روســتا در نظــر دارنــد از طریــق فراخــوان عمومــی
نســبت بــه اجــاره ماشــینآالت عمرانــی خــود از طریــق مزایــده عمومــی بــه پیمانــکار و یــا افــراد واجدالشــرایط اقــدام نماینــد.
ردیف

نوع دستگاه

1

کمپرسی بنز ده تن

1
9

تعداد

مدل

قیمت پایه

کمپرسی بنز ده تن

 1دستگاه

1931

 101/111/111ریال

تراکتور فرگوسن 570

 1دستگاه

1935

 71/111/111ریال

 1دستگاه

لــذا متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ  1399/10/15لغایــت
 1399/10/25پاکتهــای (الــف) حــاوی  5درصــد مبلــغ
پیشــنهادی واریز بــه شــماره حســاب 5432826246812202
نــزد پســتبانک مرکــزی ســیرجان بــه نــام ســپرده دهیــاری
اســطور واریــز نماینــد و پاکــت (ب) حــاوی مبلــغ پیشــنهادی خــود
را در محــل بخشــداری بلــورد تحویــل نماینــد.
پاکتهــا در تاریــخ  1399/10/27در محــل بخشــداری بلــورد
جهــت طــرح در کمیســیون معامــات بــا حضــور شــرکتکنندگان
محتــرم راس ســاعت  10صبــح بازگشــایی خواهــد شــد.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1دهیاری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 -2هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
 -3هزینههــای انجــام امــور بیمه شــخص ثالــث دســتگاه و عوارض
ســالیانه بــر عهــده برنــده مزایده میباشــد.
 -4بــه مبالــغ کمتــر از مبلــغ پایــه پیشــنهادی ترتیــب اثــر داده
نمیشــود.
 -5تضمینهــای الزم بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــه
نــام دهیــاری از برنــده اخــذ میگــردد.
 -6مبلــغ اجــاره بــه صــورت هــر مــاه اخــذ میگــردد و در صــورت
عــدم پرداخــت دســتگاه مــورد مزایــده مســترد خواهــد شــد و
تضمینــات بــه اجــرا گــذارده خواهــد شــد.

1939

 101/111/111ریال

 -7محــدوده کار ماشــینآالت در محــدوده شــهر ســیرجان و بخــش
بلــورد میباشــد و در صــورت نیــاز بازدیــد از ماشــینآالت بایــد در
هــر زمــان امکانپذیــر باشــد.
 -8بــا توجــه به حــوادث غیر مترقبه و بحران بایســتی ماشــینآالت
در اختیــار فرمانــداری ،بخشــداری ،دهیــاری قــرار بگیرنــد و قابــل
بهرهبــرداری باشــند.
 -9اجــاره ماشــینآالت در کارهــای معدنــی و معــادن پذیرفتــه
نمیشــود و مــورد اجــاره در بخــش بلــورد در اولویــت میباشــد.
 -10هــرگاه برنــدگان اول ،دوم و ســوم مزایــده حاضــر بــه انعقــاد
قــرارداد نشــوند ،ســپرده آنهــا بــه نفــع دهیــاری ضبــط خواهــد
شــد.
 -11برنــده مزایــده حــق واگــذاری تمــام و یــا بخشــی از موضــوع
مزایــده را بــه غیــر نــدارد.
 -12ماشــینآالت مــورد اجــاره بــه صــورت واحــد و هــر کــدام کــه
مــورد نظــر باشــد ،جداگانــه قابــل واگــذاری میباشــد.
خواهشــمند اســت پاکتهــای خــود را بــه صــورت پلمــپ شــده
تــا تاریــخ منــدرج شــده بــه بخشــداری بلــورد -دفتــر امــور
مالــی دهیاریهــا تحویــل نماینــد .در صــورت نیــاز شــماره تلفــن
 034 – 42360952در وقــت اداری آمــاده پاســخگویی میباشــد.
محل بازدید ماشینآالت :بخشداری بلورد

دهیاریهای بخش بلورد

