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پيامك300099004806 :

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای

خرید تجهیزات و راهاندازی کنترل سرعت (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خرید تجهیـزات و
راهاندازی کنترل سـرعت) به شـماره  2099005674000152را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه 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 جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1400/01/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز سهشنبه تاریخ 1400/01/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید تجهیزات و راهاندازی سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد تجهیـزات و
راهانـدازی سـامانه ثبـت تخلـف عبـور از چـراغ قرمـز) بـه شـماره  2099005674000154را از
طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1400/01/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز سهشنبه تاریخ 1400/01/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه فــروش تعــدادی از زمینهــای مســکونی
خــود واقــع در اراضــی موصــوف بــه ملـکزده (فــاز ســوم) از پــاک ثبتــی  5087بــا قیمــت
پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی بــه نشــانی ( )setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099005674000006بــه
فــروش برســاند.
تاریخ انتشار آگهی1399/12/18 :
مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/12/18 :الی  1400/01/14ساعت 14:00
مهلت ارسال پیشنهاد 1399/12/18 :الی  1400/01/15ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/12/19 :الی 1400/01/15
تاریخ بازگشایی 1400/01/16 :ساعت 18:00
تاریخ اعالم به برنده 1400/01/17 :ساعت 10:00
شرایط مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایــده (پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت هــر قطعــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه
حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامه بانکی
معتبر باشــد.
 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا به ترتیــب به نفع
شــهرداری ضبــط خواهد شــد.
 -3دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت میباشــد و کلیــه مراحل فرآیند
مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (ودیعــه) ،ارســال قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن
مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات امالک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگذاری در اســناد مزایــده موجود
میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی الکترونیکی(توکــن)
بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی ســامانه021 – 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش «ثبتنام/
پروفایــل مزایدهگــر» موجود اســت.
شماره قطعه

مساحت(متر مربع)
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شماره قطعه

مساحت(متر مربع)

قیمت پایه(ریال)

071

051

00551151115111

012

051

05551151115111

070

027575

07522055115111

015

02855

00580851115111

051

05571151115111

017

051

07511151115111

070
072
072
075

051
051

02750

00551151115111

05571151115111
07511152815111

012
010

018

051

02757

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
خـودروی ون) بـه شـماره  2099005674000156را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد
مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه
آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز چهارشـنبه تاریـخ
1400/01/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز شنبه تاریخ 1400/01/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی شماره ( 2نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و اجرای
پـروژه هدایـت آبهـای سـطحی شـماره  )2بـه شـماره  2099005674000155را از طریـق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نماید .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صورت عـدم عضویت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/01/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1400/01/15
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید دو دستگاه مینی غلطک دوچرخ آهنی کمرشکن (نوبت دوم)

آگهی مزایده (نوبت دوم)

051

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید دو دستگاه خودروی ون (نوبت دوم)

05551151115111
07511151115111
07582252115111

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
مینـی غلطـک دوچـرخ آهنـی کمرشـکن) بـه شـماره  2099005674000153را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز چهارشـنبه تاریـخ
1400/01/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز شنبه تاریخ 1400/01/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  5سال ( 1399نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
جدولگذاری معابر سـطح شـهر شماره  5سـال  )1399به شـماره  2099005674000151را از
طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنجشنبه تاریخ 1400/01/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1400/01/15
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

