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 شهرداری و شورای اسالمی 
شهر بندر چارک 

  با تأســف و تأثر فــراوان مصیبت 
وارده  درگذشــت پــدر  گرامی تان را  
صمیمانــه تســلیت و تعزیت عرض 
نمــوده، از درگاه ایزد منان  برای  آن 
شــادروان مغفرت و آمرزش  واسعه 
و برای جنابعالــی، خانواده محترم و 
ســایر بازماندگان اجر جزیل و صبر 

جمیل  آرزومندیم.

جناب آقای مهندس علی عرب
مدیر عامل محترم شرکت توسعه 

و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش

مدیرعامل و کارکنان مؤسسه ورزش و تفریحات سالم کیش

  با تأسف و تأثر فراوان مصیبت وارده درگذشت پدر گرامی تان را  صمیمانه تسلیت  و 
تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان مغفرت واسعه الهی و 

برای جنابعالی، خانواده محترم و   سایر بازماندگان صبر و شکیبایی  مسئلت داریم. 

جناب آقای مهندس علی عرب
مدیر عامل محترم شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش

انا هلل و انا الیه راجعون

آگهي مناقصـات عمومی دو مرحله ای 
خرید لباس )اورکت و شلوار( مقاوم به حریق  و  30 دستگاه تنفسی کامل به همراه 
تجهیزات کمکی اداره آتش نشانی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزادکیش

شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

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
کت عمران ،آب و خدمات منطقه آزادکیش  ات کمیک اداره آتش نشا�ن �ش ن • موضوع مناقصات:  خرید لباس )اورکت و شلوار( مقاوم به حریق  و  30 دستگاه تنفیس کامل به همراه تجه�ی

ح مندرج در اسناد به مدت 4 ماه شمیس به �ش

کت در برآورد اولیه )ریال(شماره مناقصهموضوعردیف ن �ش مبلغ تضم�ی
فرآیند ارجاع کار )ریال(

کت 1 خریدلباس )اورکت و شلوار( مقاوم به حریق اداره آتش نشا�ن �ش
عمران،آب و خدمات منطقه آزادکیش

28.400.000.0001.420.000.000ن/ع/99/27

ات کمیک اداره آتش نشا�ن 2 ن خرید 30 دستگاه تنفیس کامل به همراه تجه�ی
کت عمران،آب و خدمات منطقه آزادکیش �ش

36.600.000.0001.830.000.000ن/ع/99/28

• تاریــــخ فروش اسناد مناقصات: از تاریــــخ درج آگیه نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1399/12/06
• آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریــــخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/12/16

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 1399/12/18 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.            تبرصه 2: حضور نماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشا�ی در صورت ارائه معر�ن نامه معت�ب کت�ب

• مبلغ خرید هر یک از اسناد مناقصات: 3.000.000 )سه میلیون( ریال که یم بایست به روش ذیل ارائه شود:
- ارائه رسید بانیک واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه )انصارسابق( شعبه بازارونوس جزیره زیبای کیش

کت در فرآیند ارجاع کار هر مناقصه مطابق جدول فوق یم باشد 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 سپه )انصارسابق( شعبه بازارونوس جزیره زیبای 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 مناقصات 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 مناقصات: • سایر �ش

ن پیشنهادات 70 یم باشد. یب تأث�ی ف�ن 20% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرف�ت ند و �ن - پیشنهاددهندگان برای هر مناقصه جداگانه مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیا�ب ف�ن - بازرگا�ن قرار یم گ�ی
کت نموده اند جداگانه کلیه کاتالوگ ها و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را به همراه یک �ی از  - تمایم اشخاص حقی�ت و حقو�ت موظف یم باشند در هر یک از مناقصات که �ش

خانه مناقصه گزار جهت ارائه و طرح در کمیته ف�ن و بازرگا�ن به همراه پاکات مناقصه در زمان تحویل پیشنهادات ارائه نمایند. اقالم مذکور )اعم از لباس یا دستگاه تنفیس کامل(  به دب�ی
 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 مناقصات 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 مناقصات 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 دوم

والدت با سعادت      حضرت زرها )س( 
و روز زن      گرامی باد

صفحه 2 صفحه 2۩ ۩ صفحه 2 ۩

جشنواره   فیلم کوتاه »موج« 
کیش در گام چهارم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  
صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و مسکن صنایع 

کیش)سهامی خاص( به شماره ثبت 1839

شرکت  سرمایه گذاری و مسکن صنایع کیش 

کت  �مایه گذاری و مسکن صنایع  م �ش بدینوسیله از کلیه سهامداران مح�ت
کیش )سهایم خاص( دعوت به عمل یم آید در جلسه مجمع عمویم عادی 
کت که در ساعت15 روز دوشنبه مورخ 1399/12/18  بطور فوق العاده این �ش
در محل سالن  تاالر شهر کیش)برابر دستورالعمل های بهداش�ت (برگزار یم گردد، 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

کت. استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد فعالیت های �ش
کت. استماع گزارش بازرس قانو�ن و حسابرس �ش

ی در مورد تصویب صورتهای مایل سال منتیه به 29  برریس و تصمیم گ�ی
اسفند 96-97-98)ترازنامه ، حساب سود و زیان و ...( .

انتخاب بازرسان اصیل و عیل البدل جهت سال مایل منتیه  به 1399/12/29.
کت . االنتشار جهت درج آگیه های �ش انتخاب روزنامه کث�ی

ارائه برگه وکالت رسیم برای نمایندگان سهامدارا�ن که حضور ندارند الزایم 
است.

ایط خاص ایجاد شده به علت کرونا از پذیرا�ی سهامداران  ضمنا با توجه به �ش
م معذور یم باشیم. مح�ت

اناهلل و انا الیه راجعون

صفحه 2 ۩

اعضاءجدید جامعه مهندسان 
کیش  انتخاب شدند

 با برگزاری مجمع عمومی؛

احداث پارک  بازی و زمین ورزشی 
جهت روستای گردشگری باغو 

نامور - شرکت تیام رایان کیش

  با تأســف فراوان  مصیبت وارده  درگذشــت پدر گرامی تان را  
تسلیت  عرض نموده، از خداوند متعال  برای  آن شادروان مغفرت 
و بــرای جنابعالی، خانواده محترم و ســایر بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت داریم. 

جناب آقای مهندس عرب
مدیر عامل محترم شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش

حفظ همیشگی 
سواحل کیش برای 

استفاده عمومی 
ساکنان و گردشگران

مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش عنوان کرد :


