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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید 78.888متر لوله پلی اتیلن در سایزهای متفاوت 

جهت استفاده درجزیره زیبای کیش تحقیق و تفحص از سازمان 
منطقه آزاد قشم کلید خورد

مرادی عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان
 خبر داد:

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای عملیات  بهسازی و لکه گیری معابر 

و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش

شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

• شماره مناقصه: ن/ع/02/99/22
کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش • نام مناقصه گزار: �ش

• نشا�ن مناقصه گزار: 
کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076   -دف�ت مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- �ش

- دف�ت تهران: بزرگراه آفریقا- باالتر از چهارراه شهید حقا�ن )جهان کودک(- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف. 
   تلفن: 88780747– 021  و  021-88872235-8

ح مندرج در اسناد به مدت  12 ماه شمیس ی معابر و ابنیه های سطح جزیره زیبای کیش به �ش • موضوع مناقصه:  تهیه مصالح و اجرای عملیات  بهسازی و لکه گ�ی
• مبلغ برآورد:97.376.883.192) نود و هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار و یکصد و نود و دو ریال(

• تاریــــخ فروش اسناد مناقصه: از تاریــــخ درج آگیه نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/08
• آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریــــخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/18

خانه دف�ت مرکزی و دف�ت تهران مناقصه گزار • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دب�ی
• تاریــــخ و  محل گشایش پیشنهادها )پاکات »الف« و »ب«(: ساعت 13:30 مورخ 1399/11/20 در دف�ت مرکزی مناقصه گزار

تبرصه 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت«ج«در جلسه گشایش پاکت های«الف«و«ب«اعالم خواهد شد.
، مجاز یم  باشد.          تبرصه2: حضور نماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشا�ی در صورت ارائه معر�ن نامه معت�ب کت�ب

• مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 )سه میلیون ریال( ریال که یم بایست به روش ذیل ارائه شود:
-  ارائه رسید بانیک واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش

کت در فرآیند ارجاع کار : 4.347.537.664 ریال که یم بایست به ییک از سه روش ذیل ارائه شود :   ن �ش • مبلغ و نوع تضم�ی
1. ارائه رسید بانیک واریز نقدی به شماره حساب 1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش 

2. ارائه چک بانیک تضمی�ن در وجه مناقصه گزار
کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه ط به نام �ش 3. ارائه ضمانتنامه بانیک بدون هرگونه قيد و �ش

• ترتیب دریافت اسناد مناقصه:
کت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم نمایند:  �ش

1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان

3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
ایط مناقصه: • سایر �ش

ن پیشنهادات 65  یب تأث�ی ف�ن 20% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرف�ت ند و �ن - پیشنهاددهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیا�ب ف�ن - بازرگا�ن قرار یم گ�ی
یم باشد.

کت کنندگان در مناقصه یم بایست حداقل دارای گواهینامه معت�ب صالحیت رتبه 5 رشته ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند  تبرصه: �ش
-بازرگا�ن پیشنهاددهنده فاقد صالحیت تشخیص داده شده و از مناقصه حذف  و رونوشت آن را در پاکت »ب« قرار دهد. در صورت عدم ارائه، در ارزیا�ب ف�ن

خواهد گردید.
 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ً
وط، مخدوش و پیشنهادها�ی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا • به پیشنهادهای فاقد امضاء، م�ش

ان مقرر، چک شخیص و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. ن ده های مخدوش یا کم�ت از م�ی ده، س�پ • به پیشنهادهای فاقد س�پ
• هزینه درج هر دو نوبت آگیه به عهده برنده مناقصه یم باشد.

کت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید یم باشد. • پیشنهادات �ش
• ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است. 

• جهت کسب اطالعات بیش�ت با شماره تلفن 44421380-076 تماس يا به سايت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرماييد.

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
بازسازی و بهسازی مجموعه ورزشی میرمهنا 

جزیره زیبای کیش

شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

• شماره مناقصه: ن/ع/99/23
کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش • نام مناقصه گزار: �ش

• نشا�ن مناقصه گزار: 
کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. تلفن: 44421380- 076   -  دف�ت مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- �ش

-  دف�ت تهران: بزرگراه آفریقا- باالتر از چهارراه شهید حقا�ن )جهان کودک(- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف. 
   تلفن: 88780747– 021  و  021-88872235-8

ح مندرج در اسناد به مدت  7 ماه شمیس مهنا جزیره زیبای کیش به �ش • موضوع مناقصه:  بازسازی و بهسازی مجموعه ورز�ش م�ی
• مبلغ برآورد: 57.487.763.704) پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار و هفتصد و چهار ریال(

• تاریــــخ فروش اسناد مناقصه: از تاریــــخ درج آگیه نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/08
• آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریــــخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/18

خانه دف�ت مرکزی و دف�ت تهران مناقصه گزار • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دب�ی
• تاریــــخ و  محل گشایش پیشنهادها )پاکات »الف« و »ب«(: ساعت 13:30 مورخ 1399/11/20 در دف�ت مرکزی مناقصه گزار

تبرصه 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت«ج«در جلسه گشایش پاکت های»الف«و»ب«اعالم خواهد شد.
، مجاز یم  باشد.          تبرصه2: حضور نماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشا�ی در صورت ارائه معر�ن نامه معت�ب کت�ب

• مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 )سه میلیون ریال( ریال که یم بایست به روش ذیل ارائه شود:
-  ارائه رسید بانیک واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش

کت در فرآیند ارجاع کار : 2.874.388.185 ریال که یم بایست به ییک از سه روش ذیل ارائه شود :   ن �ش • مبلغ و نوع تضم�ی
1. ارائه رسید بانیک واریز نقدی به شماره حساب 1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش 

2. ارائه چک بانیک تضمی�ن در وجه مناقصه گزار
کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه ط به نام �ش 3. ارائه ضمانتنامه بانیک بدون هرگونه قيد و �ش

• ترتیب دریافت اسناد مناقصه:
کت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم نمایند:  �ش

1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان

3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها
ایط مناقصه: • سایر �ش

ن پیشنهادات 65  یب تأث�ی ف�ن 30% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرف�ت ند و �ن - پیشنهاددهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیا�ب ف�ن - بازرگا�ن قرار یم گ�ی
یم باشد.

کت کنندگان در مناقصه یم بایست حداقل دارای گواهینامه معت�ب صالحیت رتبه 4 رشته ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند  تبرصه:  �ش
-بازرگا�ن پیشنهاددهنده فاقد صالحیت تشخیص داده شده و از مناقصه حذف  و رونوشت آن را در پاکت »ب« قرار دهد. در صورت عدم ارائه، در ارزیا�ب ف�ن

خواهد گردید.
 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ً
وط، مخدوش و پیشنهادها�ی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا • به پیشنهادهای فاقد امضاء، م�ش

ان مقرر، چک شخیص و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. ن ده های مخدوش یا کم�ت از م�ی ده، س�پ • به پیشنهادهای فاقد س�پ
• هزینه درج هر دو نوبت آگیه به عهده برنده مناقصه یم باشد.

کت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید یم باشد. • پیشنهادات �ش
• ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است. 

• جهت کسب اطالعات بیش�ت با شماره تلفن 44421380-076 تماس يا به سايت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرماييد.

نوبت اول

 شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

نوبت اول

جزییات 
سوءقصد به 
مدیرعامل 

سازمان منطقه 
آزاد قشم
 تشریح شد

توسط دادستان قشم؛ رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:

آمادگی برای اعمال محدودیت پروازهای
 کیش و قشم

واردات خودرودست دوم 
از مناطق آزاد شایعه است!

رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری:

آگیه دعوت 
به همکاری


