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یادداشت روز . . .

واردات خودرو ... مناطق آزاد
 و ضرورت ها .... 

استاندار هرمزگان:

شهرداران به 
انجام امور شهر
 و مردم سرعت 

دهند
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سازمان منطقه آزاد کیشسازمان منطقه آزاد کیش
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

دبیرخانه کمیسیون معامالتدبیرخانه کمیسیون معامالت

سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد : راهبری , نگهداری و تعمیرات کلیه سیستم های تاسیساتی اعم 
از  برق ,آب, فاضالب ,برودت ,مخابرات و سیستم های ایمنی و امنیتی را از طریق مناقصه عمومی دو 

مرحله ای بشرح ذیل واگذار نماید
1-  موضوع مناقصه : مناقصه عمومی دو مرحله ای راهبری ,نگهداری و تعمیرات کلیه سیستم های 

تاسیساتی اعم از برق , آب , فاضالب , برودت , مخابرات و سیستم های ایمنی و امنیتی 
2-  قیمت پایه کارشناسی برآورد:  47/925/657/464 ریال معادل چهل و هفت میلیارد و نهصد و بیست و 
پنج میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار و چهارصدوشصت و چهار ریال  به پیشنهاداتی که کمتراز 

نرخ پایه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
3-  نوع و مبلغ تضمین : سپرده شرکت در مناقصه به میزان 2/396/000/000 ریال معادل دو میلیارد و 
سیصد و نود و شش میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر برای مدت سه ماه و قابل تمدید 
برای سه ماهه دوم و یا فیش واریزی بانکی به شماره 101022900 بانک تجارت در وجه سازمان منطقه 

آزاد کیش 
4-  مبلغ خرید اسناد : یک فقره فیش واریزی به مبلغ 3/000/000 ریال به حساب 101022900 بانک تجارت 

شعبه مرکزی کیش بنام سازمان منطقه آزاد 
5-  مهلت خرید و دریافت اسناد : اسناد مناقصه در وقت اداری از تاریخ 1401/06/27 لغایت 1401/07/06 

به فروش می رسد.
6-  تاریخ تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری 1401/07/20 می باشد .

7-  تاریخ بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 11صبح مورخ 1401/07/25 در سالن جلسات سازمان منطقه 
آزاد کیش بازگشایی خواهد شد. 

8-  محل دریافت و اسناد مناقصه : آدرس دفتر مرکزی .جزیره کیش , خیابان سنائی سازمان منطقه آزاد 
کیش , دبیرخانه کمیسیون معامالت تلفن , 44421732 -076

آدرس دفتر تهران : بزرگراه آفریقا , بعد از چهارراه شهید حقانی ) جهان کودک ( نبش خیابان کیش شماره 
45 تلفن 9   - 02188872235   , فکس 02188797480

متقاضیان می توانندجهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط مناقصه به سایت WWW. Kish .ir  مراجعه  یا 
با شماره 07644421732 تماس حاصل نمایند .

9- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد .

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ایآگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
                  شــماره                   شــماره 0101//14011401/ع/م        /ع/م            نوبت  دومنوبت  دوم

سازمان منطقه آزاد کیش

جعفر آهنگران
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ارائه خدمات مسافری  ارائه خدمات مسافری  
به بیش از به بیش از 2400024000  

مسافر  در بندرگاه  مسافر  در بندرگاه  
کیشکیش

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه های کیش  اعالم کرد:

انجام تمهیدات الزم برای تسریع 
بازیافت پسماند شیشه در کیش 

معاون خدمات شهری و محیط زیست شرکت عمران، آب و 
خدمات کیش عنوان کرد:

به خاطر کندن گل سرخ،
 اّره آورده اید؟!


