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* مناقصه گزار: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش 
* نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

* موضوع مناقصه: عبارت است از عملیات اجرایی تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی سطوح پروازی فرودگاه بین المللی 
کیش

* برآورد اولیه مناقصه: برآورد اولیه مناقصه معادل 33.647.409.971 )سی و سه میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و 
چهارصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و یک( ریال می باشد.

* مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 1.682.370.499 )یک میلیارد و ششصد و هشتاد 
و دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و نود و نه( ریال می باشد که می بایست به یکی از دو روش ذیل ارائه شود:

- واریز نقدی به شماره حساب مندرج در اسناد و ارائه فیش بانکی مربوطه
- ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش 

برای مدت 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره 3 ماهه دیگر.
تبصره1: ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از موسسات مالی و اعتباری توسط پیشنهاددهندگان مجاز نمی باشد.

* مهلت فروش اسناد مناقصه: از مورخ 1400/03/30 لغایت پایان وقت اداری ساعت 15:00 مورخ 1400/04/06
* محل فروش اسناد مناقصه: از طریق مراجعه به سامانه برگزاری مناقصات و مزایدات شرکت توسعه و مدیریت بنادر و 

 tender.kishports.com فرودگاه های منطقه آزاد کیش به نشانی اینترنتی
* مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ 2.000.000 )دو میلیون( ریال که می بایست از طریق درگاه پرداخت اینترنتی مندرج در 

سامانه فوق الذکر واریز و رسید خرید اسناد دریافت گردد.
* آخرین مهلت زمان تحویل پاکات مناقصه: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد لغایت ساعت 15:00 مورخ 1400/04/16

* محل تحویل پاکات مناقصه: 
- دفتر مرکزی مناقصه گزار: جزیره کیش، بلوار ایران، ساختمان اداری واقع در خیابان اسکله شرقی بندرتجاری کیش، 

دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیشـ  تلفن: 076-44424853
- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا، باالتر از چهار راه شهید حقانی )جهان کودک(، نبش کوچه کیش، پالک 45، ساختمان سازمان 

منطقه آزاد کیشـ  تلفن: 86084768ـ  021
* حدنصاب شرکت کنندگان: حداقل تعداد شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات »الف«، »ب« و»ج« یک شرکت کننده می باشد.
* زمان بازگشایی پیشنهادات: پیشنهادات واصله مورخ 1400/04/19 در جلسه کمیسیون معامالت در دفتر مرکزی مناقصه 

گزار بازگشایی خواهد شد. 
* شرایط مناقصه:

- شرکت کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته نیرو از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در مناقصه آزاد است.
-هزینه های درج آگهی  در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء غیر مجاز و سپرده های کمتر از میزان تعیین شده، یا ارائه چک های بانکی و شخصی 
و نظایر آن براي تضمین شرکت در مناقصه و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
- اعتبار پیشنهادات واصله سه ماه می باشد و با نظر مناقصه گزار برای یک دوره قابل تمدید است.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 076-44424853 
داخلی 131 تماس گرفته شود.

» آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای«
 شماره: 1400/847/8/7

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
منطقه آزاد کیش

نوبت دوم

لذت کارم را زمان اجرا و ساخته 
شدن می برم

رضا کیانیان:

حال که با یاری خداوند متعال و همراهی شما کیشوندان عزیز برگ زرین 
دیگری بر افتخارات ایران زمین رقم خورد، بر خود واجب میدانم که از همه 
کیشوندان گرامی که با حضور خود در پای صندوق های رای این حماسه 
بزرگ را آفریدند تشکر نمایم. باشد که با تشکیل دولت مردمی ایران قوی 

مشکالت موجود زیر سایه رهبر کبیر انقالب اسالمی مرتفع 
و بــار دیگر با همدلی و همراهــی نام ایران زمین  در عرصه 
 بین الملل به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه  متبلور  گردد.

 سید مهدی اطیابی
مسئول ستاد  مرکزی و مردمی آیت اهلل رییسی 

در منطقه آزاد کیش

روحانی در دیدار با رئیسی:

با  رئیس جمهور 
منتخب  همکاری 

می کنیم

تقدیر و تبریک 

ظرفیت هتل های کیش 2 برابر 
افزایش می یابد 

رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش ؛
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گام های ارزشمند موسسه علوم و 
فنون کیش در شرایط بحران کرونا

نتایج  انتخابات شوراها 
درشهرهای  هرمزگان 

ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد ؛

هم افزایی فعاالن حوزه کسب 
و کار وایده پردازان کیش

مشارکت 
حداکثری 

در هرمزگان 
رقم خورد 

استاندار هرمزگان ؛


