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وارده،  مصیبــت  تأثــر  و  تأســف  نهایــت  بــا 
درگذشــت والــده گرامــی تــان را بــه جنابعالی 
 و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده،
از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واســعه و 
علو درجات وبرای شما، وهمه بازماندگان صبر جمیل 

آرزومندیم .

اناهلل و انا الیه راجعون 

 جناب آقای کاظم پناهی
مدیر عامل محترم جامعه مراکز پذیرایی کیش

سرزمین غذای کیش - فود لند

آگهي مناقصـه عمومی دو مرحله ایآگهي مناقصـه عمومی دو مرحله ای
تهیه مصالح و احداث مدرسه تهیه مصالح و احداث مدرسه 1818 کالسه ابتدایی کالسه ابتدایی

 واقع در منطقه نوبنیاد جزیره زیبای کیش واقع در منطقه نوبنیاد جزیره زیبای کیش

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیششرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

• شماره مناقصه: ن/ع/1401/04
کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش • نام مناقصه گزار: �ش

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

                        تلفن: 44421380- 076
*  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 15 ماه  • موضوع مناقصه: تهیه مصالح و احداث مدرسه 18 کالسه ابتدا�ی واقع در منطقه نوبنیاد جزیره زیبای کیش به �ش

• مبلغ برآورد: 394.047.722.553 )سیصد و نود و چهار میلیارد و چهل و هفت میلیون و هفتصد و بیست و دو هزار و پانصد و پنجاه و سه ریال(
• تاریــــخ فروش اسناد مناقصه: از تاریــــخ درج آگیه نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1401/03/04

• آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریــــخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1401/03/16
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 14:00 مورخ 1401/03/18 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  پاکات »ج«در صورت ارائه معر�ن نامه معت�ب کت�ب
• مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 )سه میلیون( ریال که یم بایست به روش ذیل ارائه شود:

-   رسید واریز نقدی به حساب شماره 411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش
کت در فرآیند ارجاع کار : 10.880.954.451ریال 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  411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس 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  یب تأث�ی ف�ن 30% و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرف�ت ند و �ن * پیشنهاد دهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیا�ب ف�ن – بازرگا�ن قرار یم گ�ی

65 یم باشد.
کت کنندگان در مناقصه یم بایست حداقل دارای گواهینامه های معت�ب صالحیت پیمانکاری رتبه 4 در رشته ابنیه و ساختمان و رتبه 5 در رشته      تبرصه: �ش
- بازرگا�ن پیشنهاد  ات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و رونوشت آن ها را در پاکت »ب« قرار دهد. در صورت عدم ارائه، در ارزیا�ب ف�ن ن تاسیسات و تجه�ی

دهنده فاقد صالحیت تشخیص داده شده و از مناقصه حذف خواهد گردید.
ایط و ضوابط حاکم بر منطقه، نماینده پیشنهاد دهنده یم بایست در محدوده زما�ن تاریــــخ فروش  * به منظور بازدید از محل موضوع مناقصه و اطالع از �ش
ن جهت بازدید و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شده از  اسناد لغایت پایان تحویل اسناد نسبت به بازدید از محل موضوع مناقصه اقدام نماید. حضور نیاف�ت

له حذف از مناقصه خواهد بود. ن سوی مناقصه گزار به م�ن
 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 دوم

یک بــاب مغازه با کاربــری تجاری - 
خدماتی  به مساحت 350متر مربع واقع 
در خیابان نیایش نبش کوچه شــهید 
خاتم االنبیاء(  )محدوده مسجد  تابش 
به باال ترین قیمت پیشنهادی به صورت 

اجاره سالیانه واگذار گردد. 
متقاضیان جهت هماهنگی به شماره 
شــهرکی  آقای  با   09347698589

تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده غـرفه 
تجاری - خدماتی

نمایشگاه ایده های دانش بنیان در شرکت عمراننمایشگاه ایده های دانش بنیان در شرکت عمران،،
 آب و خدمات کیش آب و خدمات کیش
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سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش: 

 روابط عمومي ها پل ارتباطی
 دو طرفه با جامعه هستند

 در نشست مشترک  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  و مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مطرح شد ؛

ایجاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانایجاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 در جزیره کیش  در جزیره کیش 


