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 در جزیره کیش در جزیره کیش

با شعار »ارمغان سکوت، امنیت و آرامش« ؛

انتقاد شیخ محمد صالح پردل
 از عدم رسیدگی به مشکالت مردم  

زلزله زده بندر چارک
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شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیششرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

• 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 مناقصات:  نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه و پارک های واقع در جزیره زیبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت 24 ماه شمسی

 مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار )ریال(

برآورد اولیه )ریال( شماره مناقصه موضوع ردیف

12.390.141.471 469.507.073.567 ن/ع/1401/05 نگهداری فضای سبز منطقه یک جزیره زیبای کیش 1

11.378.215.070 418.910.753.520 ن/ع/1401/06 نگهداری فضای سبز منطقه دو جزیره زیبای کیش 2

12.674.090.856 483.704.542.824 ن/ع/1401/07 نگهداری فضای سبز منطقه سه جزیره زیبای کیش 3

11.519.549.472 425.977.473.624 ن/ع/1401/08  نگهداری و نگهبانی کامل محدوده پارک های شهر، سیمرغ، نیلوفر تا
انتهای پارک جنگلی،باغ راه ایرانی و پارک خانواده در جزیره زیبای کیش
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• تاریخ فروش اسناد مناقصات: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1401/04/15
• آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1401/04/25

• محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه گزار
• تاریخ و محل گشایش پیشنهادها )پاکات »الف« و »ب«(: ساعت 14:00 مورخ 1401/04/28 در دفتر مرکزی مناقصه گزار

تبصره 1: زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت»ج«در جلسه گشایش پاکت های» الف«و» ب«اعالم خواهد شد.
تبصره 2: حضور نماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات »ج« در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می  باشد.

• مبلغ خرید هر یک از  اسناد مناقصات: 5.000.000 )پنج میلیون( ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود:
- رسید واریز نقدی به حساب شماره 411043777889991  نزد بانک سپه شعبه بازار ونوس جزیره کیش

• مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در هر مناقصه، مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
1- ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره  حساب شماره 411043777889991 نزد بانک سپه شعبه 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 مناقصات: شرکت کنندگان در مناقصات 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 مناقصات:
* پیشنهاددهندگان برای هر مناقصه جداگانه مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی- بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی 20% و حداقل امتیاز قابل 

قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 65 می باشد.
* با توجه به برگزاری مناقصات نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه کیش و نگهداری پارک ها همزمان در یک روز و امکان شرکت در تمامی مناقصات مذکور 
توسط شرکت کنندگان، هر شرکت تنها می تواند در یکی ازمناطق مناقصات نگهداری فضای سبز و یا مناقصه نگهداری پارک ها به عنوان برنده مناقصه انتخاب 

گردد. ترتیب بازگشایی پاکات »ج« مناقصات به ترتیب منطقه سه، منطقه یک، پارک ها و منطقه دو می باشد.
* ارائه یک رضایتنامه از آخرین قرارداد مشابه شرکت کنندگان الزامی است و در خصوص شرکت کنندگانی که دارای قرارداد نگهداری فضای سبز با سازمان 
منطقه آزاد کیش و یا هر یک از شرکت های تابعه بوده اند اخذ رضایتنامه بروز از معاونت امور شهری و محیط زیست شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد 

کیش الزامی است و در صورت عدم ارائه رضایتنامه مربوطه در ارزیابی پاکت »ب« از مناقصه حذف می گردند.
* به منظور بازدید از محل موضوع مناقصات و شرکت در جلسه توجیهی و اطالع از شرایط و ضوابط حاکم بر مناطق، نماینده پیشنهاد دهندگان می بایست 
درساعت 12:00 مورخ 1401/04/21 در دفتر مرکزی مناقصه گزار حضور یابد حضور نیافتن جهت بازدید و شرکت در جلسه توجیهی و عدم تکمیل و ارائه فرم 

بازدید تایید شده مربوطه از سوی مناقصه گزار به منزله حذف از مناقصه خواهد بود.
*  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 مناقصات 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 مناقصات 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 .

آگهي مناقصـات عمومی دو مرحله ای آگهي مناقصـات عمومی دو مرحله ای 
نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه)یک ، دو و سه( و  پارک های واقع درجزیره زیبای کیشنگهداری فضای سبز مناطق سه گانه)یک ، دو و سه( و  پارک های واقع درجزیره زیبای کیش

نوبت دومنوبت دوم

تجدید مزایدهتجدید مزایده
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خدمات بندری و دریایی خلیج فارس خط کیش
 Persian Gulf Kish Line (Port & 

(Marine Services

 مرکز لرزه نگاری کشور در جزیره 
کیش ایجاد می شود

رییس ستاد مدیریت بحران کیش:

   اقتصاد کیش-   شیخ محمد صالح پردل از علما و اندیشمندان برجسته اهل سنت  
جنوب ایران که در جمع مردم  بندر چارک سخن می گفت با اظهار گله مندی از برخی 
از مسئوالن و نبود امکانات اولیه اسکان مانند چادر به منظور خدمات دهی شایسته 
به مردم زلزله زده  بندر چارک عنوان کرد: آیا  تامین نیاز ابتدایی و اولیه این عزیزان در 
این مواقع بحرانی اینقدر سخت است؟ باور کنید شاید همین مردم با سخن درست و 
صحیح از چادر هم بگذرند اما ما نمی توانیم بگوییم  چادر برای مردم زلزله زده نیست! 
خود مردم  با همت خودشان می توانند هزار چادر تامین کنند اما این زیبنده مسئوالن و 
دستگاههای مسئول  در این شرایط بحرانی و برای مردمی زلزله زده نیست! که نتوانند 

نیازهای اولیه مردم زلزله زده را تامین کنند .
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ شــیخ محمد صالح پردل از علما و اندیشــمندان  
برجسته اهل سنت  جنوب ایران به همراه جمعی از مسئوالن مدارس دینی اهل سنت   
بــه منظــور دلجویی از مردم  از مناطق زلزله زده  بندر چارک  بازدید و در جمع مردم 

شریف بندر چارک حضور وبه ایراد سخنرانی پرداختند.

آگهي مناقصـه عمومی یک مرحله ایآگهي مناقصـه عمومی یک مرحله ای
تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژتعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ

 و خطوط انتقال فاضالب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش و خطوط انتقال فاضالب تحت فشار مربوطه در سطح جزیره زیبای کیش

نوبت  اولنوبت  اول

همه مدیرانهمه مدیران
 در قبال آینده  در قبال آینده 

جوانان  هرمزگان جوانان  هرمزگان 
مسئولیت دارندمسئولیت دارند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان :


