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آگهی

www.ebtekarnews.com

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/ 04
نوبت اول

شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری  -تلفن -07433334812:
13در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق برآورد ذکر شده از طریق مناقصه عمومی
یک مرحله ای به شرکت های دارای رتبه فضای سبز و خدمات عمومی و گواهی صالحیت ایمنی از اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
ردیف

45.163.468.016

2.260.000.000

1401/05/27
لغایت
1401/06/01

1401/06/12
ساعت 10

1401/06/12
ساعت 11

اعتبارات جاری شرکت

1

خدمات مربوط به
فضای سبز و سایر
خدمات عمومی در
سطح استان

رتبه فضای سبز و خدمات عمومی
و گواهی صالحیت ایمنی از اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

موضوع

مبلغ
براورد

(ریال)

مبلغ ضمانت
نامه شرکت در
(ریال)
مناقصه

مهلت
دریافت
اسناد

مهلت
تحویل
پیشنهاد

تاریخ
و زمان
بازگشایی

محل تامین
اعتبار

پایه و رشته

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز پنج شنبه 1401/05/27
 -1مدت و محل اجرای پروژه 12 :ماه شمسی -کل استان
 -2محل دريافت اسناد :ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
 3محل تحويل و بازگشايي :ياسوج -بلوار شهيد مطهري  -شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد-
دفتر حراست وامور محرمانه شركت
 -4مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه شمسی
 -5نوع تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار  :ضمانت نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه
و بويراحمد مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (/123402ت 50659ه مورخ )1394/09/ 22باشد.
 -6مبلغ خريد اسناد :مبلغ چهار میلیون ريال به شماره حساب  4001119004021217نزد بانك مرکزی به نام
حساب درآمد شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد
ساير موارد :حضورنمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع
مي باشد -هزينه انتشار دو نوبت آگهي و اصالحات بعدی به عهده برنده مناقصه مي باشد -براي كسب اطالعات
فرماييد.
بيشتر با شماره تلفنهاي  074- 33334812-13تماس حاصل
آرم و عنوان
دستگاه
اجرایی

دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

تاريخ انتشار نوبت اول1400/02/18:
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/02/19:

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهردادعزیز پور حسن ابادفرزند جبار به
شماره ملی ۴۲۲۰۲۹۴۲۹۵صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی پیوسته
رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار صادر از واحد دانشگاهی آزاد یاسوج به
شماره سریال ۲۱۵۹۴۲۵مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا
میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند

نوبت اول
به اطالع عموم می رساند پروانه اشتغال به کار مهندس رضا پروین به شماره
شناسنامه  853و کدملی  4231674450به شماره پروانه  00782-300-29پایه
سه نظارت رشته مهندسی عمران  -عمران مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه وبویراحمد

آگهی مزایده عمومی فروش زمین شماره 1401-9
شماره سامانه2001003121000008

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس

اداره کل راه و شهرســازی اســتان فارس در نظر دارد زمین تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده را با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )setadiran.irبه صورت الکترونیکی به فروش برســاند .
تاریــخ انتشــار  1401/05/25در روزنامــه ابتــکار تاریــخ نمایــش در ســایت از تاریــخ  1401/05/26ســاعت  8لغایــت  1401/06/14ســاعت  ، 14آخریــن مهلــت تاریــخ دریافــت اســناد  01401/06/02ســاعت  ، 14تاریــخ بازدیــد  ،از تاریــخ  01401/06/03ســاعت  8لغایــت  1401/06/14ســاعت  14مهلــت ارســال پیشــنهاد ،از تاریــخ  1401/05/26ســاعت  8لغایــت
 1401/06/14ســاعت  14تاریــخ بازگشــایی  1401/06/16ســاعت  10تاریــخ اعــام برنــده  1401/06/16ســاعت 11

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی است :
 -1برگزاری مزایده صرفاً از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اســناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه )  ،پرداخت تضمین شــرکت در مزایده (ودیعه )  ،ارســال پیشــنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشــد .
 -2کلیه اطاعات و مســتغات شــامل مشــخصات  ،شــرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی ســامانه مزایده  ،قابل مشاهده  ،بررسی و انتخاب می باشد .
 -3عاقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن ) با شــماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشــتیبانی و راهبری سامانه 1456 :
دفتر ثبت نام اســتان تهران  88969737:و 85193768
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها  ،در ســایت ســامانه (  )www.setadiran.irبخش "ثبت نام  /پروفایل مزایده گر" موجود است .
-4حفظ و حراســت اطاعات مربوط به مزایده بر عهده مزایده گران می باشــد و این اداره کل در این خصوص هیچگونه مســئولیتی ندارد .
 -5اداره کل در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشــنهادها به هر نحوی از انحاء مجاز و مختار می باشــد و متقاضیان حق اعتراض در این خصوص را ندارند .
 -6الزم به ذکر اســت  ،بازگشــائی مزایده با حداقل یک پاکت نیز انجام می شــود .
 -7در خصوص قطعات مورد مزایده هرگونه هزینه متعلق به شــهرداری و ســایر مراجع ذیصاح برعهده برنده مزایده می باشــد.
 -8الزم به ذکراســت در خصوص قطعات مورد مزایده فع ً
افاقد صورتمجلس تفکیکی و ســند تک برگ بوده انتقال ســند پس از اخذ ســند مالکیت و ارائه پایانکار و گواهی بهره برداری امکان پذیر می باشــد لذا اداره کل تا زمان تهیه صورتمجلس های تفکیکی و اســناد تک برگ  ،مســئولیتی در این خصوص ندارد.
 -9واریز وجه ســپرده حتما می بایســت به نام شــخص شــرکت کننده اعمال گردد در صورت عدم رعایت مورد فوق مدارک متقاضی بازگشــایی نمی گردد ضمناً اســترداد مبلغ ســپرده  40روز پس از بازگشایی میسر می باشد.
 -10الزم به ذکر می باشــد که برنده مزایده حتماً می بایســت مبلغ نقدی مزایده را در مهلت یک هفته کاری ( بعد از اعام به برنده) به حســاب اعامی واریز نماید .
 -11پیشــنهادات ارائه شــده در روز چهارشــنبه مورخ  1401/06/16در کمیســیون معامات این اداره کل بازگشــایی و اتخاذ تصمیم خواهد شــد و کمیســیون معامات حداکثر ظرف مدت  5روز به اســتثناء ایام تعطیل نظر خود را اعام خواهد نمود .
 -12برنده مزایده موظف اســت ظرف مدت حداکثر یک ســال نســبت به اخذ پروانه ســاختمانی  ،احداث بنا و بهره برداری از آن اقدام نماید در غیر این صورت قرارداد واگذاری لغو و صرفاً وجه پرداختی بابت زمین مســترد خواهد شــد .
 -13مســتند بــه قانــون منــع مداخلــه وزراء و نماینــدگان مجلــس و کارمنــدان در معامــات دولتــی و کشــوری و ســایر قوانیــن و مقــررات مربوطــه بــه منــع مداخلــه افــراد در معامــات دولتــی افــراد مشــمول قانــون فــوق الذکــر حــق شــرکت در مزایــده را نداشــته و در صورتــی کــه خــاف ایــن موضــوع بــه اثبــات برســد اداره کل راه و شهرســازی اســتان فــارس بــه
نمایندگــی از ســازمان ملــی زمیــن و مســکن اختیــار کامــل دارد واگــذاری در هــر مرحلــه ای را منتفــی و ســپرده شــرکت در مزایــده را بــه نفــع دولــت ضبــط نمایــدو از ایــن حیــث متقاضــی حــق هــر گونــه اعتراضــی را از خــود در حــال و آینــده ســلب و ســاقط مــی نمایــد و متقاضــی بــا علــم و پذیــرش ایــن موضــوع در مزایــده شــرکت مــی نمایــد .

شماره مال

ردیف

قطعه زمین

پالک

شهر

كاربري

مساحت

بهای كل

میزان سپرده  5درصد شركت درمزایده

آدرس

شرایط پرداخت

2101003121000082

1

28

801/4

سپیدان

تجاری

 85مترمربع

 4/930/000/000ریال

 246/500/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000083

2

29

801/4

سپیدان

تجاری

60مترمربع

 3/600/000/000ریال

 180/000/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000084

3

30

801/4

سپیدان

تجاری

60مترمربع

 3/600/000/000ریال

 180/000/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000085

4

31

801/4

سپیدان

تجاری

60مترمربع

 3/600/000/000ریال

 180/000/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000086

5

32

801/4

سپیدان

تجاری

60مترمربع

 3/720/000/000ریال

 186/000/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000087

6

33

801/4

سپیدان

تجاری

 85مترمربع

 4/930/000/000ریال

 246/500/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000088

7

34

801/4

سپیدان

تجاری

 60مترمربع

 3/600/000/000ریال

 180/000/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000089

8

35

801/4

سپیدان

تجاری

 60مترمربع

 3/600/000/000ریال

 180/000/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000090

9

36

801/4

سپیدان

تجاری

 60مترمربع

 3/600/000/000ریال

 180/000/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000091

10

37

801/4

سپیدان

تجاری

 60مترمربع

3/720/000/000

 186/000/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000092

11

38

801/4

سپیدان

تجاری

 50مترمربع

 3/100/000/000ریال

 155/000/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000093

12

39

801/4

سپیدان

تجاری

 50مترمربع

 3/100/000/000ریال

 155/000/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000094

13

40

801/4

سپیدان

تجاری

 49/1مترمربع

 3/044/200/000ریال

 152/210/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000095

14

41

801/4

سپیدان

تجاری

 38/3مترمربع

 2/451/200/000ریال

 122/560/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000096

15

42

801/4

سپیدان

تجاری

 81/41مترمربع

 4/884/600/000ریال

 244/230/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000097

16

43

801/4

سپیدان

تجاری

 61/6مترمربع

 3/819/200/000ریال

 190/960/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

2101003121000098

17

44

801/4

سپیدان

تجاری

 60/45مترمربع

 3/747/900/000ریال

 187/395/000ریال

سپیدان – سایت مسکن مهر

نقد

7836

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی فارس

