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تعامل مناسب
  با بخش خصوصی 

ضامن توسعه
 و رونق کیش است  

 آجرلو مدیرعامل باشگاه  
استقالل  تهران شد

آگهي مناقصـه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و احداث دو واحد ساختمان سرایداری در مدارس مهر و دانا و 

یک واحد آموزشی چهار کالسه در مدرسه مهر واقع در جزیره زیبای کیش

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

• شماره مناقصه: ن/ع/1400/06
• نام مناقصه گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

• نشانی مناقصه گزار: 
* دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش. 

تلفن: 44421380- 076
* دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- باالتر از چهارراه شهید حقانی )جهان کودک(- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف.

تلفن: 88780747– 021 و 021-88872235-8
• موضوع مناقصه: تهیه مصالح و احداث دو واحد ساختمان سرایداری در مدارس مهر و دانا و یک واحد آموزشی چهار کالسه در مدرسه مهر واقع در 

جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 4 ماه شمسی
• مبلغ برآورد: 33.785.066.405 )سی و سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و شصت و شش هزار و چهارصد و پنج ریال(

• تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 1400/07/11
• آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1400/07/21

• محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه گزار
• تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها )پاکات »الف« و »ب« و »ج«(: ساعت 10:30 مورخ 1400/07/24 در دفتر مرکزی مناقصه گزار

تبصره : حضور نماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات »ج«در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می  باشد.
• مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 )سه میلیون ریال( ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:

-  ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد  بانک سپه )انصار سابق( شعبه بازار ونوس جزیره کیش
• مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 1.689.253.320 ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :  

1. ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب 1-77788999-820-4110 نزد بانک سپه )انصار سابق( شعبه بازار ونوس جزیره کیش
2. ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار

3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه
• ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم نمایند:
1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها

2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها

• سایر شرایط مناقصه:
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای هر سه شرط زیر باشند، درصورت عدم ارائه هر یک از موارد ذیل شرکت کننده از مناقصه حذف می گردد:

1. دارای گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت 
»ب« ارائه نمایند.

2. پیشنهاددهندگان می بایست حداقل دو برابر مبلغ مناقصه قراردادهای مشابه )حداکثر در 4 قرارداد( در شش سال گذشته داشته باشند و مدارک و مستندات 
آن )شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرین صورت وضعیت تأیید شده یا مفاصا حساب تامین اجتماعی درخصوص کارهای اتمام یافته( را در پاکت 

»ب« ارائه نمایند.
3. ارائه حداقل یک رضایت نامه از یکی از قراردادهای ارائه شده در بند فوق الزامی است.

• به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
• پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید 

می باشد.
• سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

• جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.

نوبت  دوم

آگهی استخدام 
"  کادر مجرب آشپزخانه "

 سوابق کاری به شماره 09196406373 

واتس اپ گردد

هتل های کیش با رعایت پروتکل های 
بهداشتی درحال  پذیرش

 مسافران هستند

برگزاری دوره آموزشی  رییس جامعه هتلداران   کیش :
ویژه نیروهای جدید 

آتش نشانی کیش 

اقتصاد کیش- مصطفی آجرلو مدیرعامل جدید استقالل صبح روز گذشته  با حضور 
در دفتر این باشگاه به صورت رسمی کار خود را شروع کرد.

وزارت ورزش و جوانان سرانجام لیست اعضای جدید هیات مدیره باشگاه استقالل 
را اعالم کرد تا مشخص شود مصطفی آجرلو، محمد مومنی، پرویز مظلومی، مهدی 

افضلی و مجتبی عبداللهی پنج عضو جدید هیات مدیره باشگاه استقالل هستند.
این اعضا در اولین تصمیم مصطفی آجرلو را به عنوان مدیرعامل جدید باشــگاه 

انتخاب و معرفی کردند. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

تأکید بر توسعه زیرساخت های آموزشی کیش

استاندار هرمزگان:

رعایت پروتکل های بهداشتی 
درتشکیل کالس های درس 

در اولویت قرار دارد

          بازگشت همه بسوی اوست
 درگذشت مهندس جمشاد قنبر  یکی از مدیران  قدیمِی سازمان منطقه آزاد 
کیش  و شهرونِد پیشکسوِت جزیره زیبای کیش و نیز استاد دانش تکامل روح و 
جسم انسان ، مدرِس ستاره شناسی  و  معماری سنتی را تسلیت عرض می نمائیم .

                                       شادروان جمشاد قنبر روزگذشته  سوم مهرماه ۱۴۰۰
                                             در سن ۶۶ سالگی در اثر   ابتال به کرونا در گذشت .

                                                        فقداِن ایشان  را خدمت خانواده محترم ، شاگرداِن  و 
                                                             دوستدارانشان ، تسلیت عرض می نماییم . 


