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شرکتتوسعهومدیریتبنادروفرودگاههایمنطقهآزادکیش

کت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش  • مناقصه گزار: �ش
• نوع مناقصه: عمویم دو مرحله ای

مهنای  یکال و مکانیکال بندرتجاری و صیادی م�ی ی تاسیسات الک�ت • موضوع مناقصه: عبارت است از عملیات تعم�ی و نگهداری و راه�ب
کت در جزیره هندورا�ب و اماکن متعلق به آنها کیش، بندرچارک و اماکن متعلق به �ش

• برآورد اولیه مناقصه: برآورد اولیه مناقصه معادل 44.773.442.362) چهل و چهار میلیارد و هفتصد و هفتاد و سه میلیون و 
چهارصد و چهل و دو هزار و سیصد و شصت و دو( ريال یم باشد.

کت در مناقصه معادل 2.238.679.118 )دو میلیارد و دویست و یس و  ن �ش کت در مناقصه: مبلغ تضم�ی ن �ش • مبلغ و نوع تضم�ی
هشت میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و هجده( ريال یم باشد که یم بایست به ییک از دو روش ذیل ارائه شود:

- واریز نقدی به شماره حساب مندرج در اسناد و ارائه فیش بانیک مربوطه
کت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش برای مدت  ط به نام �ش - ارائه ضمانتنامه بانیک بدون هرگونه قيد و �ش

3ماه و قابل تمدید برای یک دوره 3 ماهه دیگر.
کت در مناقصه از موسسات مایل و اعتباری توسط پیشنهاددهندگان مجاز نیم باشد. تبرصه1: ارائه ضمانتنامه �ش

• مهلت فروش اسناد مناقصه: از مورخ 1400/01/22 لغایت پایان وقت اداری ساعت 15:00 مورخ 1400/02/01
کت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های  • محل فروش اسناد مناقصه: از طریق مراجعه به سامانه برگزاری مناقصات و مزایدات �ش

 tender.kishports.com ن�ت منطقه آزاد کیش به نشا�ن این�ت
ن�ت مندرج در سامانه  • مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ 2.000.000 )دو میلیون( ریال که یم بایست از طریق درگاه پرداخت این�ت

فوق الذکر واریز و رسید خرید اسناد دریافت گردد.
• آخرین مهلت زمان تحویل پاکات مناقصه: از تاریــــخ اتمام مهلت فروش اسناد لغایت ساعت 15:00 مورخ 1400/02/18

• محل تحویل پاکات مناقصه: 
خانه کمیسیون  �ت بندرتجاری کیش، دب�ی - دف�ت مرکزی مناقصه گزار: جزیره کیش، بلوار ایران، ساختمان اداری واقع در خیابان اسکله �ش

کت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش ـ تلفن: 076-44424853 معامالت �ش
- دف�ت تهران: بزرگراه آفریقا، باالتر از چهار راه شهید حقا�ن )جهان کودک(، نبش کوچه کیش، پالک 45، ساختمان سازمان منطقه 

آزاد کیش ـ تلفن: 86084768 ـ 021
کت کننده و پاکات پیشنهاد  کت کنندگان جهت بازگشا�ی پاکات »الف«، »ب« 3 �ش کت کنندگان: حداقل تعداد �ش • حدنصاب �ش

کت کننده یم باشد. قیمت»ج« 2 �ش
• زمان بازگشا�ی پیشنهادات: پیشنهادات واصله مورخ 1400/02/20 در جلسه کمیسیون معامالت در دف�ت مرکزی مناقصه گزار 

بازگشا�ی خواهد شد. 
ایط مناقصه: • �ش

کت کلیه اشخاص حقو�ت صالحیت دار در مناقصه آزاد است. - �ش
- حداقل امتیاز ف�ن بازرگا�ن 65 امتیاز از 100 امتیاز یم باشد. 

- هزینه های درج آگیه  در روزنامه به عهده برنده مناقصه یم باشد.
ن شده، يا ارائه چک های بانیک و شخیص و نظایر آن  ان تعی�ی ن ده های کم�ت از م�ی ده یا امضاء غ�ی مجاز و س�پ - به پیشنهادا�ت که فاقد س�پ
 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ً
كت در مناقصه و پیشنهادها�ی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگیه واصل شود مطلقا ن �ش براي تضم�ی

- اعتبار پیشنهادات واصله سه ماه یم باشد و با نظر مناقصه گزار برای یک دوره قابل تمدید است.
- ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است جهت کسب اطالعات بیش�ت با شماره تلفن: 076-44424853 

داخیل131 تماس گرفته شود.

تاول
نوب

شرکت انبوه سازان سارینا کیش

با تأســف و تأثر درگذشت برادر گرامی تان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده از خداوند 
متعال برای آن شادروان رحمت واسعه الهی و برای شما و همه بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

جنابآقایساداتنجفی
مدیرعاملمحترمجامعهبازاریانوبازرگانانکیش

مهدی فیروزی - محمد رضا اکبری

با  نهایت تاســف و تاثرمصیبت وارده  درگذشــت  برادر 
گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده از خداوند منان 
برای آن شــادروان  آمرزش  و بــرای جنابعالی، خانواده 

محترم  و همه بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

برادرارجمندجنابآقایساداتنجفی

صفحه 2 ۩

صفحه 4 ۩

اعالمیهپذیرهنویسیشرکتکارآفرینان
نوآورسرزمینایرانیانکیش
)سهامیعام(درشرفتأسیس

نوید مســرت بخش انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیــش تبریک و تهنیت عرض 

می نمایم.
از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و 
نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران عزیز 

و کیش زیبا مسألت دارم.
تاپ تورز - همدانی

جنابآقایدکترآهنگران

انتصاب بجا و شایســته جنابعالی را به ســمت 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به شما و تمام 
ســرمایه گذاران منطقه آزاد کیــش تبریک عرض 
نموده، تعهد و شایستگی جنابعالی در صحنه های 
خدمت به نظام و مناطق آزاد بر هیچکس پوشیده 
نیست، اطمینان دارم این انتصاب موجبات آرامش 
ســرمایه گذاران و فعالین اقتصادی کیش را فراهم 

خواهد نمود.
ناصر واثقی

مدیرعامل شرکت شهر آفتاب کیش

جنابآقایدکترآهنگران عهدفوتبالوکیشایر


