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آگهی
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آگهی مناقصه عمومی یک نوبت
شــهرداري تاكســتان در نظــردارد بــه اســتناد بنــد (( ))5مصوبــه شــماره (( ))62شــوراي اســامی شــهر بــه شــماره
نامــه  401/37مورخــه  1401/02/05اجــراي پــروژه بــه شــرح زيــر را ازطريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكاران
واجــد شــرايط وصاحيــت واگذارنمايــد .
 -1موضوع مناقصه :
الف :نگهداری فضای سبز پارک جنگلی شهرداری تاكستان با برآورد اوليه بمبلغ كل  10/000/000/000ريال بمدت  12ماه شمسی.
متقاضيــان شــركت درمناقصــه دعــوت مــی شــود بادرنظــر داشــتن مواردذيل ،پــس از انتشــار آگهــی دردو نوبت از روزشــنبه مــورخ 1401/02/24
جهــت دريافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــداركات الكترونيكی دولــت (ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irمراجعــه نمايند
مشخصات و توضيحات:
شركت كنندگان بايستي موارد ذيل را دقيقا رعايت نمايند:
 -1قانــون منــع مداخلــه وزراء و نماينــدگان مجلــس ،كارمنــدان دولــت و شــهرداريها در معامــات دولتــي و كشــوري مصــوب ســال 1337
را رعايــت نماينــد.
 -2قبــل از ارايــه پيشــنهاد جهــت اطــاع و آگاهــي از كميــت و كيفيــت كار بــه محــل واحــد عمرانــی شــهرداري واقــع در شــهرداري
تاكســتان مراجعــه و در صــورت واجــد صاحيــت بــودن و تمايــل بــه شــركت در مناقصــه اســناد مربوطــه و نمونــه قــرارداد را از امــور مالــي
دريافــت دارنــد( .جزئيــات و ســاير اطاعــات مربــوط بــه معاملــه در اســناد مناقصــه منــدرج اســت)
 -3مــدت توزيــع اســنادمناقصات تاروزماقبــل مهلــت تحويــل پيشــنهادات مــي باشــدكه متقاضيــان مــي توانندجهــت دريافــت اســناد مناقصه
مــورد نظــر و نمونــه قــرارداد و فــرم پيشــنهاد قيمــت و پــاكات بــه امــور مالــي شــهرداري (مســئول امــور قراردادهــا) مراجعــه نماينــد.
 -4شــركت كننــدگان مبلــغ 500/000/000ريــال بــه عنــوان ســپرده بصــورت نقــدي بــه شــماره حســاب ســپرده 100801228486
شــهرداري تاكســتان نــزد بانــك شــهر واريــز ياضمانــت نامــه بانكــي در وجــه شــهرداري تهيــه ومــدارک را ضميمــه پيشــنهاد خــود نماينــد.
 -5پيشــنهادها بايــد حداكثــر تــا پايــان وقــت اداري روز يكشــنبه مورخــه  1401/03/08نمونــه در ســه پاكــت جداگانــه (الــف  ،ب  ،ج)
الک و مهــر شــده بــه دبيرخانــه شــهرداري تحويــل نماينــد.
پاكت الف :محتوي ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به ميزان اعامي و يا رسيد مبلغ واريزي
پاكــت ب :محتــوي اســناد مناقصــه ممهــور و بــا امضــاء شــركت كننــده رزومــه و ســوابق كار و نمونــه قراردادهــاي آن ،اساســنامه شــركت
همــراه بــا آگهــي روزنامــه رســمي و آخريــن تغييــرات ،فهرســت ماشــين آالت و فتوكپــي اســناد مالكيــت آنهــا (ســند ماشــين مــي بايســت
بــه نــام شــركت يــا بــه نــام اعضــاء هيئــت مديــره يــا مديــر عامــل باشــدويا داراي اجــاره نامــه رســمي باشــد) ،كادر فنــي و پرســنل ســازماني
شــركت همــراه بــا اعــام مــدرک تحصيلــي و ســوابق كاري و تاييــد صاحيــت از اداره تعــاون  ،كار و رفــاه اجتماعــي اســتان و آدرس و تلفــن
شــركت و گواهــي ايمنــي و بهداشــت محيــط كارHSE
پاكــت ج :محتــوي پيشــنهاد قيمــت پيمانــكار كــه بايســتي از حيــث مبلــغ مشــخص و معيــن و بــدون ابهــام بــوده و طبــق نمونــه فــرم
دريافتــي از ســازمان بــا عــدد و حــروف خوانــا نوشــته شــده و بــه امضــاء و مهــر تعهــد آور شــركت رســيده باشــد .قيمــت پيشــنهادي
پيمانــكار ميبايســت بصــورت كامــل آناليــز قيمــت شــده وضميمــه فــرم هــاي پيشــنهاد قيمــت درپاكــت قــرار گيــرد.
 -6پيشــنهادات رســيده راس ســاعت  13روز دو شــنبه مورخــه  1401/03/09در جلســه كميســيون معامــات مالــي شــهرداري تاكســتان
بــاز و قرائــت خواهــد شــد و كميســيون در رد يــا قبــول يــك يــا كليــه پيشــنهادات داراي اختيــار كامــل اســت و بــه پيشــنهادات
مبهم،مخدوش،مشــروط وفاقدســپرده ومــدارک موردنيــاز ويــا آنهايــي كــه بعــد از وقــت مقرربرســد ترتيــب اثــرداده نخواهــد شــد .شــركت
كننــده بايســتي كليــه كســورات قانونــي (بيمــه و ماليــات و  )...را در پيشــنهادات خــود لحــاظ نمايــد و شــهرداري هرگونــه وجوهــي را كــه
قانــون بابــت معاملــه بــه طــرف قــرارداد تعلــق مــي گيــرد را از بهــاي كاركــرد در موقــع پرداخــت مطالبــات او كســر مــي كنــد.
 -7هنــگام عقــد قراردادمعــادل  %10كل مبلــغ پيمــان بــه منظورتضميــن حســن انجــام تعهــدات از پيمانــكار طــي ضمانتنامــه بانكــي
ياســپرده نقــدي اخذمــي گــردد و شــهرداري نســبت بــه افزايــش يــا كاهــش مــورد معاملــه در مــدت قــرارداد تــا  %25مقــدار منــدرج در
قــرارداد اختيــار دارد.
 -8برنــدگان اول ودوم مناقصــه بــه ترتيــب هــر گاه طــي  7روزكاري ازتاريــخ اعــام برندگــي ضمانــت حســن انجــام معاملــه را ارائــه
ندهندوحاضــر بــه انعقــاد قراردادنشــوندواز انجــام آن امتنــاع نمايند،ســپرده شــركت درمناقصــه آنــان بــه نفــع شــهرداري ضبــط خواهدشــد.
 -9هزينه نشر آگهي ها دردومرحله اول ودوم بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -10شــركت در مناقصــه و دادن پيشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تكاليــف شــهرداري نبــوده و آييــن نامــه مالــي شــهرداريها و شــرايط و
ضوابــط ذكــر شــده و قــراردادي كــه بيــن طرفيــن منعقــد خواهــد شــد ،مــاک عمــل طرفيــن خواهــد بــود.
 -11ساير اطاعات مربوط به منا قصه دراسناد مناقصه درج گرديده است.
شناسه آگهی 1316491 :
کیوان رحمانی  -شهردار تاکستان
6033

اصالحیه

آگهی مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بویراحمد در نظر دارد شش دانگ رقبات
تجاری موقوفات زیر را طبق جدول زیر؛ از طریق مزایده با رعایت شرایط و مقررات
اوقافی به اجاره واگذار نماید.
لــذا متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر صرفــا در ســاعات اداری به
کارشــناس اجارات و بهره وری اقتصــادی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بویراحمد
مراجعه و یا با شماره تلفن074-33229613 :تماس حاصل نمایند.
ردیف

نام موقوفه

شناسه رقعه

آدرس

مساحت
قیمت پایه
کارشناسی (ریال) (متر مربع)

1

محمد حسین
خان طاهری

20029373100133

79.000.000

متر22
مربع

فلکه هفت تیر
مغازه کفش
فروشی

2

محمد حسین
خان طاهری

20029373100134

79.000.000

 22متر
مربع

فلکه هفت تیر
بستنی فروشی

3

محمد حسین
خان طاهری

20029372100135

79.000.000

 22متر
مربع

فلکه هفتتیرغذای
بیرون بر

4

محمد حسین
خان طاهری

20029373100133

79.000.000

 22متر
مربع

فلکه هفتتیر
موبایل فروشی

5

محمد حسین
خان طاهری

20029372100127

100.000.000

 22متر
مربع

فلکه هفتتیر
عینک فروشی

6

مسجد صاحب
الزمان

20026348100003

16.500.000

 42متر
مربع

جنب مسجد
صاحب الزمان
محصوالت فرهنگی

7

مسجد صاحب
الزمان

20026348100004

13.000.000

 13متر
مربع

جنب مسجد
صاحب الزمان
شیشه بری

(عج)

(عج)

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بویراحمد

آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج
احتراما آقای قادر عزیزی فرزند عزیزخان به شماره شناسنامه 2902صادره ازدهدشت
با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد رسمی شماره 54یاسوج
ويك برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه
طبق سند به مساحت  200.39مترمربع به پالک  322.1179به شماره چاپی 796348
سری ب سال97دفتر الکترونیک  139820320001000714تاریخ ثبت 1398/2/10:به
ثبت رسیده و سند مالکیت آن بعلت جابه جایی مفقود گردیده است .لذا مراتب طبق
اصالحيه تبصره يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم يك نوبت
آگهي ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند مالكيت فوق الذكر نزد خود
ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را به اين اداره تسليم نمايد.وچنانچه ظرف مدت
مقرر اعتراضي به اين اداره واصل نشودو يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت ارائه
نگردد اداره ثبت المثني سند مالكيت پالك مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي
تسليم خواهد نمود.
حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج

آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج
احتراما آقای سید اسداله غالمی ناصرآباد فرزند سید غالمرضا به شماره شناسنامه 744صادره
ازبویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد رسمی شماره 18یاسوج ويك
برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمین به مساحت  231مترمربع
به پالک  601.261به شماره چاپی  208311سری الف سال 98دفتر الکترونیک 139820320001004676
تاریخ ثبت1398/6/16:به ثبت رسیده و سند مالکیت آن بعلت جابه جایی مفقود گردیده است ،ضمنا
ملک مذکور -1به موجب سند رهنی شماره  24058تاریخ  98/10/24دفترخانه اسناد رسمی یاسوج به
مبلغ  684.000.000ریال در رهن بانک کشاورزی میباشد -2به موجب سند رهنی شماره  24059تاریخ
 98/10/24دفتر خانه اسناد رسمی یاسوج به مبلغ  74.600.000ریال در هن بانک کشاورزی میباشد.لذا
مراتب طبق اصالحيه تبصره يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم يك نوبت
آگهي ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند مالكيت فوق الذكر نزد خود ميباشد ميتواند
ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله
را به اين اداره تسليم نمايد.وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين اداره واصل نشودو يا در صورت
اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نگردد اداره ثبت المثني سند مالكيت پالك مذكور را طبق مقررات صادر
و به متقاضي تسليم خواهد نمود.
حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج

نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ( فشرده )
شماره  2001001032000004مورخ 1401/02/19

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب شــیراز در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای ( موضــوع  :خریــد  174شــاخه لولــه
گالوانیــزه  4اینــچ و  8اینــچ ) از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس www.setadiran.ir
برگــزار و بــر اســاس شــرایط فنــی اعــام شــده در اســناد مناقصــه بــه تامیــن کننــدگان و شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .الزم اســت
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در
مناقصــه محقــق ســازند .
 -1تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :از ساعت  10صبح روز شنبه مورخ 1401/02/24
 -2محل تحویل  :محدوده شهر شیراز
 -3مدت تحویل  1 :ماه شمسی
 -4محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات  :سامانه ستاد ( تدارکات الکترونیکی دولت )
پاکــت الــف عــاوه بــر بارگــذاری در ســامانه بــه صــورت فیزیکــی تحویــل دبیرخانــه شــرکت بــه ادرس  :شــیراز – بلــوار آیــت الــه ربانــی – نبــش
کوچــه  - 17اداره مرکــزی تلفــن  0713-2281156-8 :مــی گــردد .
 -5برآورد اولیه  :اعام نمی گردد .
 -6تاریخ شروع فروش اسناد  :ساعت  10روز شنبه مورخ 1401/02/24
 -7تاریخ نهائی اخذ اسناد  :ساعت  14روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28
 -8تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر :تا  9صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/16
 -9تاریخ بازگشایی پاکات  :ساعت  11صبح روز دو شنبه مورخ  1401/03/16در محل سالن کنفرانس شرکت
 -10اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و عــودت اســناد
آدرس  :شــیراز – بلــوار آیــت الــه ربانــی – نبــش کوچــه  - 17اداره مرکــزی ( دبیرخانــه شــرکت ) تلفــن 0713-2281156-8 :
 -11بــه مدارکــی کــه فاقــد امضــاء  ،مشــروط  ،مخــدوش و مدارکــی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در ایــن آگهــی واصــل شــود مطلقــا ترتیــب
اثــر داده نخواهــد شــد .
 -12مناقصه به صورت دو مرحله ای کیفی و فنی برگزار و اعتبار آن از محل بودجه عمرانی شرکت می باشد.
 -13دستگاه نظارت  :مدیر امور بازرگانی
 - 14اعتبار پیشنهادها  :سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
 -15مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  660 /000/000 :ریال
 -16قیمت اسناد  2/000/000 :ریال واریز به حساب شماره  0105699022004بانک ملی شعبه مرکزی بنام شرکت آب و فاضاب شیراز .
 -17نوع تضمین شرکت در مناقصه  :ضمانتنامه بانکی – واریز نقدی به حساب شرکت آب و فاضاب شیراز
 -18سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .
متقاضیــان مــی تواننــد قبــل از خریــد اســناد و شــرکت در مناقصــه از طریــق ســایت هــای زیــر اطاعــات مناقصــه را دریافــت نمــوده و اقــدام بــه
خــود ارزیابــی نمــوده و چنانچــه امتیــاز مناســبی در خــود ارزیابــی کســب مــی نماینــد  ،اســناد را خریــداری کننــد .
* وب ســایت جهت بازبینی آگهــی مناقصــه www.setadiran.ir, http://iets.mporg.ir,www.nww.co.ir,www.abfa-shiraz.com
می باشد .
* باتوجــه بــه الــزام ثبــت اطاعــات مناقصــات در پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت در پایــگاه
مذکــور بــه آدرس ذیــل ثبــت نــام و کــد کاربــری دریافــت نماینــد و همــراه بــا پــاکات پیشــنهاد خــود کــد کاربــری را تحویــل نماینــد .
http://iets.mporg.ir
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