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پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ ارائه خدمات پزشکی و پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان )

به شماره  2001005674000077را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/05/12می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبـه تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:20روز دوشنبــه تاریخ 1401/05/31

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
سی
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری رجان
تلفن)034( 4232 5077 :

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

خرید یک دستگاه زاویـــه سنــج دیجیتـــال

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان
خرید تجهیزات نظارت تصویری

قالــب ریختــه گری SIDERSISTEM

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان(مناقصه شماره-04م)01-
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به

خرید یک دستگاه زاویه سنج دیجیتال قالب ریخته گری SIDERSISTEM

مورد نیاز خود ،از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید؛
لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به

عمل می آید ،حداکثر تا تاریخ  1401/05/22ساعت  14:00نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند .بدیهی
است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق
مراجعه به آدرس اینترنتی  www.sjsco.irقسمت خرید وفروش دریافت نمایند.

مدارک الزم جهت ارسال:
-1نامه اعالم آمادگی

-3پیش نویس قرارداد خرید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1.000.000.000ریال

*آدرس تحویل پاکات (الف – ب – ج) :سیرجان_ بلوار نماز بعد از چهار راه پیام نور_ روبه روي سالن
اداره ارشاد (غدیر) _ دبیرخانه کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان _ کد پستی 7816964741

*نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به

ارسال فرمایید

*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره (09135850442زیدآبادی)تماس حاصل نمایید.
(پاسخگویی در ساعات اداری)

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات نظارت تصویری مورد نیاز
خود طبق لیست ذیل اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و
تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید ،حداکثر 1401/05/19نسبت به اعالم آمادگی
خود اقدام نمایند .بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ردیف

نوع دستگاه

تعداد

واحد

1

انواع دوربین مدار بسته داهوا

100

دستگاه

2

انواع سوییچ شبکه داهوا

32

دستگاه

3

رایانه سرور  DSSداهوا به همراه نرم افزار مربوطه

1

دستگاه

4

انواع رادیو میکروتیک

10

دستگاه

مدارک الزم :

 -2مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان

آدرس ایمیل gmail.com@99.sjsco

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومــی ارائه خدمات پزشکی و

خ ش ک مجتم
سی
ف
ج
واحد تدارکات و رید ر ت ع هان والد رجان

ارسال نامه اعالم آمادگی ،رزومه شرکت در خصوص سوابق اجرایی ـ توان مالی ـ توان تجهیزاتی
ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع فراخوان تا قبل از پایان تاریخ اعالم شده فوق ،
تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک لیست

(دانلود از طریق سایت  sjsco.irدر بخش خرید و فروش)

* نامه اعالم آمادگی به همراه مدارک الزم را به

آدرس ایمیل gmail.com@99.sjsco

ارسال فرمایید

*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره (09135850442زیدآبادی)تماس حاصل نمایید.
(پاسخگویی در ساعات اداری)

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

خ ش ک مجتم
سی
ف
ج
واحد تدارکات و رید ر ت ع هان والد رجان

