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نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ۲۰۰۱۰۰۳۸۳۴۰۰۰۰۰۲

اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشــگري وصنایع دستی اســتان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد مناقصه
عمومی یک مرحله ای انجام خدمات «تکمیل کمپینگ اقامتی ،بندان سی سخت» را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه
سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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 .به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) ترتیب
اثرداده نخواهد شد .پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه شامل ،شرایط عمومی و اختصاصی را
ازساعت  14/00روز دوشنبه مورخه  1401/02/26تا ساعت  14/00روز شنبه مورخ  1400/02/31از طریق سامانه
مذکور دریافت و باتوجه به مندرجات اسناد مناقصه ،مدارک الزم را شامل :پاکات الف ،ب و ج تهیه و به صورت
فایل  Pdfتا ساعت  14/30روز سهشنبه مورخ  1401/03/10در سامانه فوق درج نمایند .پیشنهادات واصله راس
ساعت  10/00صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/03/11در کمیسیون مناقصه به نشانی :ياسوج-بلوار مطهری-
مجتمع ادارات ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ،سالن جلسات بررسی و نتیجه
متعاقب ًا اعالم خواهد شد .سپرده تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی می باشد و شرکت ها موظف
به تحویل اصل ضمانتنامه در پاکت الک و مهر شده (پاکت الف ) تا ساعت  14/00روز سهشنبه مورخ 1401/03/10
به نشانی مذکور واحد دبیرخانه جهت ثبت و سپس تحویل به حراست اداره کل می باشند .الزم به ذکر است:
صرفا اسناد پاکتهای پیشنهاد (ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی
پاکتهای (ب) و (ج)  ،اســناد فیزیکی کاغذی و اسناد فاقد امضاء الکترونیکی (دارای مهر گرم ) مورد پذیرش
نمی باشد .اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاکت های (الف) به آدرس :ياسوج-بلوار مطهری مجتمع ادارات -اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري وصنایع
دستی استان -واحد امور قراردادها
کد پستی75916-53656 :
تلفن074-33343346 - 9 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفتر ثبت نام 889699737 :و 85193768
مرکز تماس تهران021-27313131 :
مرکز تماس یاسوج074-33231811 :
عنوان پروژه:
رديف

عنوان پروژه

-1

تکمیل کمپینگ
اقامتی،بندان سی
سخت

مبلغ برآورد
(مبلغ به ريال)

مبلغ ضمانت نامه
(مبلغ به ريال)

18/561/950/310
ریال

 928/098/000ریال
ضمانتنامه معتبر بانکی طبق فرمت
آیین نامه تضمین معامالت دولتی
آذر ماه 1394

شرایط الزم
گواهینامه صالحیت پیمانکاری با تخصص ابنیه
و تاسیسات رتبه  1تا  5جهت شرکت در مناقصه
الزامیست.
سایر شرایط به همراه اسناد مناقصه در سامانه
تدارکات الکترونیک دولت به آدرس :
 www.setadiran.irقابل دسترسی است

اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد

مفقودی

ســند ســه بــرگ موتــور ســیکلت پــرواز بــه شــماره انتظامــی  26755ایــران  823بــه شــماره موتــور
 0125N2N363977و شــماره تنــه  N2N***125R9514104مــدل  1395برنــگ گوجــه ای مفقــود و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(زاهدان) 6064

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) ،ســند و کارت پــاک خــودرو ســواری هیونــدا اکســنت بــه شــماره انتظامــی 15992
چابهــار بــه شــماره موتــور  006355و شــماره شاســی  0393187مــدل  1997برنــگ نقــره ای بنــام عبدالمجیــد خوب
یــار مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 6065

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی 159ق 22ایــران
 95بــه شــماره موتــور  124K1311520و شــماره شاســی  NAAM01CE7KH504612مــدل  1398برنــگ
ســفید بنــام عبدالــه خدمتــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 6066

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) وانــت پیــکان بــه شــماره انتظامــی 179ج 12ایــران  75بــه شــماره موتــور
 11282020177و شــماره شاســی  82920228مــدل  1382برنــگ ســفید-روغنی بنــام علــی ولندیــاری مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(زاهدان) 6067

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) و کارت پــاک خودرو ســواری ســایپا  131SEبــه شــماره انتظامــی 362س 93ایران
 95بــه شــماره موتــور  M13/6207803و شــماره شاســی  NAS411100J3481318مــدل  1397برنــگ ســفید
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(زاهدان) 6068

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی
583م 96ایــران  30بــه شــماره موتــور  12487142865و شــماره شاســی  NAAM11CA09K952263مــدل
 1387برنــگ نقــره ای-متالیــک بنــام داریــوش پورباقــری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(زاهدان) 6069

مفقودی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب نینــا دریــا کار فرزند حســین به شــماره شناســنامه  13و کــد ملــی 2619886767
صــادره از آســتارا در مقطــع کاردانــی در رشــته تحصیلــی آموزشــی زبــان انگلیســی صــادره از واحــد دانشــگاهی اســتارا
بــا شــماره ثبــت  84164674590مــورخ  1384/09/29مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار میباشــد از یابنــده تقاضــا
مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد آســتارا بــه نشــانی آســتارا کمربنــدی آســتارا بــه تالــش
مجتمــع آموزشــی شــماره یــک دفتــر امــور فــارغ التحصیــان ارســال نمایــد 1401/02/26 .نوبــت دوم 1401/03/04
6061
نوبت ســوم 1401/03/16 :

سند خودرو سواری پژو۲۰۶تیپ۲مدل  ۱۴۰۰به شماره پالک
۲۸۹،۴۹ط۷۷به شماره موتور 182A0148643به شماره شاسی NAApo3EEOMJ463270بنام مسلم منوچهری مفقود واز درجه اعتبار
ساقط است

آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج
احتراما آقای منصور پرویزی فرزند سید ناصر به شماره شناسنامه 1صادره
ازچرام با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد رسمی
شماره 9یاسوج ويك برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت
ششدانگ يك باب آپارتمان (طبق سند) به مساحت 116.38مترمربع به
پالک  1.3803به شماره چاپی  714905سری الف سال 94دفتر الکترونیک
 139620320001001986تاریخ ثبت7/3/96:به ثبت رسیده و سند مالکیت
آن بعلت جابه جایی مفقود گردیده است ،ضمنا ملک مذکور 1-به موجب سند
رهنی شماره  4277تاریخ  26/6/88دفترخانه اسناد رسمی 20یاسوج به مبلغ
 33.000.000ریال در رهن موسسه قرض الحسنه بسیجیان می باشد.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 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

