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آگهی 1401-6 فراخوان اجاره امالک و مستغالت 
شماره سامانه 5001003121000006

آرم و عنوان 
دستگاه 
اجرایی

اداره کل راه و شهرســازی اســتان فــارس در نظــر دارد امــالک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود را از طریــق فراخــوان اجــاره  و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد فراخــوان را بــا بهــره 
گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )setadiran.ir( بــه صــورت الکترونیکــی بــه اجــاره برســاند .

تاریــخ انتشــار 1401/09/19 در روزنامــه -ابتــکار    تاریــخ نمایــش در ســایت از تاریــخ 1401/09/20   ســاعت 8  لغایــت 1401/10/10 ســاعت 15 ، آخریــن مهلــت تاریــخ دریافــت 
اســناد 1401/09/27 ســاعت 15 ، تاریــخ بازدیــد ، از تاریــخ1401/09/28 ســاعت 8  لغایــت 1401/10/10  ســاعت 15 مهلــت ارســال پیشــنهاد، از تاریــخ 1401/09/20 ســاعت 8  

لغایــت  1401/10/10  ســاعت 15  تاریــخ بازگشــایی 1401/10/12  ســاعت 10  تاریــخ اعــالم برنــده 1401/10/12 ســاعت  11 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1- برگــزاری مزایــده صرفــاً از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده )در صــورت وجــود 
هزینــه مربوطــه ( ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه ( ، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر 

مــی باشــد .
2- کلیه اطالعات و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد .

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :  021-41934

دفتر ثبت نام استان تهران :88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است .

4-  متقاضــی مــی بایســت داراری موافقــت نامــه اصولــی یــا موافقــت اصولــی اولیــه متناســب بــا کاربــری اعالمــی در ســطح شــهر مــورد فراخــوان از مراجــع ذیربــط بــوده و تصویــر 
موافقــت نامــه معتبــر را در ســامانه تــدارکات دولــت بارگــذاری نمایــد.

5- حفظ و حراست اطالعات مربوط به فراخوان بر عهده مزایده گران می باشد و این اداره کل در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد .
6- اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات فراخوان به هر نحوی از انحاء مجاز است و متقاضیان حق اعتراض در این خصوص را ندارند .

7- در خصوص قطعه مورد فراخوان هرگونه هزینه متعلق به شهرداری و سایر مراجع ذیصالح برعهده برنده فراخوان می باشد.
8- الزم به ذکر است  ، بازگشائی فراخوان با حداقل یک پاکت نیز انجام می شود .

9- واریــز وجــه ســپرده حتمــا مــی بایســت بــه نــام شــخص شــرکت کننــده اعمــال گــردد در صــورت عــدم رعایــت مــورد فــوق مــدارک متقاضــی بازگشــایی نمــی گــردد ضمنــاً 
اســترداد مبلــغ ســپرده 40 روز پــس از بازگشــایی میســر مــی باشــد. 

10-  الزم به ذکر می باشد که برنده فراخوان حتماً می بایست مبلغ نقدی فراخوان را در مهلت یک هفته کاری ) بعد از اعالم به برنده( به حساب اعالمی واریز نماید .
11- پیشــنهادات ارائــه شــده در روز دوشــنبه مــورخ 1401/10/12  در کمیســیون معامــالت ایــن اداره کل بازگشــایی و اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد و کمیســیون معامــالت حداکثــر 

ظــرف مــدت 5 روز بــه اســتثناء ایــام تعطیــل نظــر خــود را اعــالم خواهــد نمــود .
12- مســتند بــه قانــون منــع مداخلــه وزراء و نماینــدگان مجلــس و کارمنــدان در معامــالت دولتــی و کشــوری و ســایر قوانیــن و مقــررات مربوطــه بــه منــع مداخلــه افــراد در معامالت 
دولتــی افــراد مشــمول قانــون فــوق الذکــر حــق شــرکت در فراخــوان را نداشــته و در صورتــی کــه خــالف 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 فراخــوان 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 فراخــوان شــرکت مــی نمایــد .

مساحت به  شهرکاربریپالکقطعهردیف
مترمربع

اجاره بها 
)ریال(

مدت زمان 
اجاره

میزان سپرده 5 درصد 
شماره مالآدرسشرکت درمزایده

11345/3 
 جایگاه 

فرود 
بالگرد 

900 متر بوانات
مربع

 54/000/000 
حریم شهر 2/700/000 ریالیکسالریال 

5101003121000010بوانات

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی فارس

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس

نوع آگهی: فراخوان شناسایی تامین کننده

موضوع آگهی: تولید کننده دانه های فوالدی طبق مشخصات شیمیایی و فیزیکی پیوست
متــن آگهــی: شــرکت فــوالد مبارکــه در نظــر دارد دانــه فــوالدی جهــت اســتفاده در کارگاه غلطــک خــود 
ــل و                                                     ــزان حداق ــختی می ــاد HRC:64 س ــکان ایج ــه دار GH و ام ــت زاوی ــت بالس ــرایط گری ــا ش را ب
 Ra:300 شــیمایی آنالیــز دارای اینــچ میکــرون C:.08-1.2 Si:0.4-1.2 Mn:0.6-1.2 S:0.05 p:0.04
زبــری HV:860 را از تولیــد کننــدگان توانمنــد تامیــن نمایــد. لذاخواهشــمند اســت مــدارک مربــوط بــه 
فعالیــت در ایــن زمینــه را بــه همــراه نامــه درخواســت همــکاری بــه آدرس پســتی اصفهــان- کیلومتــر 75 
جنــوب غربــی- شــرکت فــوالد مبارکــه - واحــد خرید مــواد مصرفی - برســد به دســت عطایی پســت نمایند.

مدارک مورد نیاز:
1 .مدارک مثبته در خصوص فعالیت در زمینه تولید گریت پالس و دانه فوالدی 

2 .نامه درخواست همکاری با سربرگ شرکت
ــل            ــال ایمی ــا ارس ــماره 03152733267 و ی ــه ش ــناس ب ــا کارش ــاس ب ــدارک : تم ــت م ــوه دریاف نح

s.ataei@msc.ir
مهلت ارسال مدارک: 1401/09/30

نحــوه ارســال مــدارک : بــه آدرس پســتی اصفهــان- کیلومتــر 75 جنــوب غربــی- شــرکت فــوالد مبارکــه- 
واحــد خریــد مــواد مصرفــی - برســد بــه دســت عطایــی پســت نماینــد.

اطالعات تماس با کارشناس : 031-52733267
ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان1401-94

نوبت دوم

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران )شناسايي پيمانكار(
تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي )نيمه فشرده(

نــام و نشــاني دســتگاه مناقصــه  گــزار: شــركت انتقــال گاز ايــران )منطقــه 8 عمليــات انتقــال گاز( بــه نشــاني تبريــز- كيلومتــر 15 جــاده تبريز-آذرشــهر- بعــد از ســه راهي پااليشــگاه - نرســيده 
www.nigcdist8.ir بــه شــهرك صنعتــي شــهيد رجايــي- ســاختمان مركــزي منطقــه 8 عمليــات انتقــال گاز، ســايت اينترنتــي

ــا  ــن آنه ــا اجــراي فونداســيون و ســيم كشــي شــيلدواير بي ــر همــراه ب ــي 25 مت ــاع 18 ال ــه ارتف ــر فلنجــي ب ــه گي ــه و نصــب 20 دســتگاه دكل صاعق ــه: تهي ــد مناقص ــوع تجدي ــوع و ن 1 ـ موض
ــي )نيمــه فشــرده(. ــي كيف ــا ارزياب ــه اي ب ــك مرحل ــي ي ــه صــورت عموم ــاه تقويمــي ب ــدت دوازده م ــه م ــز، ب درتاسيســات تبري

2 ـ مبلغ تامين اعتبار:  000 000 000 72  ريال .   
3- قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

4 ـ مبلــغ تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار: 000 000 600 3 ريــال، مطابــق بنــد« الــف« مــاده »6 » آييــن نامــه تضميــن معامــات دولتــي )تصويــب نامــه شــماره 123402/ت 50659 
تاريــخ 1394/09/22( در وجــه شــركت انتقــال گاز ايــران )منطقــه 8 عمليــات انتقــال گاز(.

- مناقصه گراني كه موفق به كسب  حداقل امتياز قابل قبول در اين مرحله گردند، در مرحله ارسال دعوت نامه توسط كارفرما، مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را تهيه و ارائه خواهند نمود.
ــران:  ــه گ ــت مناقص ــنهاد قيم ــي و پيش ــي كيف ــدارك ارزياب ــا و م ــايي فرمه ــل، بازگش ــودت، تحوي ــي، ع ــي كيف ــدارك ارزياب ــا وم ــه، فرمه ــناد مناقص ــت اس ــوه درياف 5 ـ نح
ــت                    ــداركات الكترونيكــي دول ــي كيفــي و پيشــنهاد قيمــت مناقصــه گــران، از طريــق درگاه ت كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت، تكميــل، عــودت، تحويــل، بازگشــايي فرمهــا و مــدارك ارزياب
ــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاي  ــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي، مراحــل ثبــت ن )ســامانه ســتاد( ب

الكترونيكــي را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه  ستاد روز شنبه مورخ  1401/09/19  مي باشد.

5-1- شــايان ذكــر اســت مناقصــه گرانــي مجــاز بــه شــركت در ايــن مناقصــه مــي باشــند كــه داراي گواهينامــه تاييــد صاحيــت معتبــر پيمانــكاري  پايــه  5 رشــته ابنيــه يــا پايــه 5 رشــته نيــرو از 
ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور، گواهينامــه صاحيــت معتبــر ايمنــي پيمانــكاران از اداره تعــاون ، كار و رفــاه اجتماعــي، گواهينامــه ثبــت نــام در نظــام ماليــات بــر ارزش افــزوده بــوده كــه مــي بايســت 

تصاويــر ايــن مــدارك را بــه همــراه فرمهــاي ارزيابــي كيفــي بــا مســتندات مربوطــه، ممهــور بــه مهــر و امضــاء عوامــل مجــاز شــركت كــرده و در ســامانه ســتاد بارگــذاري نماينــد.
5-2- هزينه دريافت اسناد مناقصه ، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي از سامانه تداركات الكترونيكي دولت به مبلغ 000 500 ريال بوده كه بصورت الكترونيكي واريز خواهد شد.

** بديهــي اســت شــركت انتقــال گاز ايــران )منطقــه 8 عمليــات انتقــال گاز( پــس از بررســي اســناد و مــدارك ارزيابــي كيفــي مناقصــه گــران، نســبت بــه ارســال دعــوت نامــه و اســناد مناقصــه از طريــق 
ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت )ســتاد( بــه مناقصــه گرانــي كــه حداقــل امتيــاز قابــل قبــول )55( بــا شــرط كســب حداقــل امتيــازات اخــذ شــده هــر رديــف را بدســت آورنــد، اقــدام خواهــد نمــود. 

6-آخرين مهلت دريافت فرمها و مدارك تجديد ارزيابي كيفي: روز  دوشنبه  مورخ  09/28/ 1401 ساعت  16:00
7- آخرين مهلت عودت فرمها و مدارك تجديد ارزيابي كيفي:  روز  شنبه  مورخ  1401/10/17  ساعت  10:00

8 ـ زمــان  تحويــل، عــودت اســناد مناقصــه و گشــايش پــاكات پيشــنهاد قيمــت از طريــق دعــوت نامــه بــه مناقصــه گرانــي كــه موفــق بــه كســب حداقــل امتيــاز الزم شــده باشــند ، متعاقبــاً از طريــق 
ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت )ســتاد( اعــام خواهــد شــد. 

9- پيش پرداخت : 25% بخش اجرا  و 20% بخش كاال.
ــن  ــماره تلف ــا ش ــنادي ب ــي و اس ــوارد پيمان ــاي 31444359-041 و 31444366-041  وم ــن ه ــماره تلف ــا ش ــي ب ــي و اجراي ــح فن ــه توضي ــاز ب ــورت ني ــتر و در ص ــات بيش ــب اطاع ــت كس 10 ـ جه

ــد.  ــل فرمائي ــاس حاص ــس 31444175-041 تم 31444177-041 و فاك
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

1456-021             دفتر ثبت نام : 88969737-021  و 021-85193768
شناسه آگهی : 1422265

 روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز نوبت اول :  1401/09/19     نوبت دوم : 1401/09/20

نوبت اول

)شماره مناقصه: 87110005(، )كد فراخوان در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات: 53133092(
)شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2001091592000051(

شركت انتقال گاز ايران
منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران

شــركت آب و فاضــالب اســتان زنجــان در نظــر دارد انجــام پــروژه برابــر اطالعــات مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه 
عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــركتهای تشــخیص صالحیــت شــده ســازمان برنامــه و بودجــه واگــذار نمایــد . 

ــه آدرس: زنجــان كمربنــدی شــمالی-  ــزار : شــركت آب و فاضــالب اســتان زنجــان ب ــه گ ــانی مناقص ــام و نش 1-ن
ــتی 4514978757 ــد پس ــهر ك ــدای زیباش ابت

2-عنوان و مشخصات كلي مناقصه :

شماره 
برآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

مبلغ 
پیش 

پرداخت

مدت 
پیمان

محل تامین 
اعتبار

رشته و
پایه مورد نیاز

تضمین شركت 
در فرآیند 

ارجاع كار)ریال(

401-137

آبرسانی به روستاهای 
انارستان ، رزه بند ، 

قاضی بالغی ، مورستانه 
، تسکین ، زرنی و 
هارون آباد سفلی 

شهرستان طارم
شماره فراخوان

 2001001230000103

5 ماه12/093/891/671%25

منابع عمرانی 
به صورت 

نقد و  اسناد 
خزانه طبق 

شرح در 
اسناد مناقصه

پیمانکاران حقیقی 
پایه 3 در رشته 
آب یا ابنیه یا 

پیمانکاران حقوقی 
پایه 5 در رشته 

آب یا ابنیه

604/700/000

401-138

آبرسانی به روستاهای 
داش تپه ، داش بالغ 
، چومالو و آقجه قلعه 

شهرستان زنجان
 شماره فراخوان

2001001230000104

5 ماه14/095/864/748%25

منابع عمرانی 
به صورت 

نقد و  اسناد 
خزانه طبق 

شرح در 
اسناد مناقصه

پیمانکاران حقیقی 
پایه 3 در رشته 
آب یا ابنیه یا 

پیمانکاران حقوقی 
پایه 5 در رشته 

آب یا ابنیه

704/800/000

3-تاریــخ وآدرس دریافــت اســناد مناقصــه : اســناد مناقصــه از  ســاعت 8 صبــح  مورخــه   1401/09/19  لغایــت تــا ســاعت 8  صبــح  مورخــه   
1401/09/26 در ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir جهــت دریافــت موجــود اســت و معاملــه از ثبــت و دریافــت 

اســناد تــا ارســال پــاكات توســط مناقصــه گــران ، از طریــق ســامانه تــداركات الکترونیکــی انجــام خواهــد شــد . 
*نکتــه مهــم*: مناقصــه گــران جهــت شــركت در مناقصــه حتمــاَ مــی بایســت در بــازه ی زمانــی فــوق نســبت بــه دریافــت اســناد فقــط از ســایت 
ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت اقــدام نماینــد ، در غیــر ایــن صــورت امــکان شــركت در مناقصــه فــوق بــرای ایشــان وجــود نخواهــد داشــت .

4- نــوع تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار : تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار مــی بایســت بــه یکــی از صــور درج شــده در آییــن 
نامــه تضمیــن بــرای معامــالت دولتــی ارائــه گــردد كــه جزئیــات بــه صــورت مشــروح در اســناد مناقصــه توضیــح داده شــده اســت . 

5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .
 http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی

7-مهلــت تحویــل پــاكات مناقصــه : پــاكات مناقصــه بایــد حداكثــر تــا ســاعت 8 صبــح  مورخــه   1401/10/07   از طریــق ســامانه تــداركات 
الکترونیکــی دولــت ارائــه گــردد و بــه پاكاتــی كــه خــارج از ســامانه تــداركات الکترونیکــی واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .

تذكــر : مناقصــه گــران مــی بایســت اصــل تضمیــن شــركت در مناقصــه را عــالوه بــر ثبــت در ســامانه ســتاد ، در یــک پاكــت دربســته تــا یــک ســاعت 
قبــل از بازگشــایی پــاكات بــه دبیرخانــه شــركت آب و فاضــالب اســتان تحویــل نماینــد .

www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تداركات الکترونیکی به آدرس
9-زمــان گشــایش پــاكات : پــاكات مناقصــه مذكــور در ســاعت 10 صبــح  مورخــه   1401/10/07 در ســالن كنفرانــس شــركت آب و فاضــالب 

اســتان زنجــان بازگشــایی خواهــد شــد.
10 - شــركت در مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول اختیــارات وتکالیــف دســتگاه مناقصه گــزار موضــوع مــاده 10 آیین نامــه معامــالت دولتــی 

می باشــد. شــركت آبفــا در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار اســت .
11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شركت در مناقصه الزامی می باشد .

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
13- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

14- هزینه كلیه آگهی ها به عهده برنده های مناقصات مي باشد .
دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان 

آگهي مناقصات عمومی یک مرحله ای نوبت اول

اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری
 استان مازندران _ ساری

وزارت نیرو

شركت آب و فاضالب 
استان زنجان

ــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی  ــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را ب اداره کل راه و شهرســازی اســتان فــارس در نظــر دارد زمیــن تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده عمومــی و ب
ــه فــروش برســاند . دولــت )setadiran.ir( بــه صــورت الکترونیکــی ب

تاریــخ انتشــار 1401/09/19 در روزنامــه -ابتــکار  تاریــخ نمایــش در ســایت از تاریــخ 1401/09/20   ســاعت 8  لغایــت 1401/10/10 ســاعت 15 ، آخریــن مهلــت تاریــخ دریافــت اســناد 1401/09/27 ســاعت 
15 ، تاریــخ بازدیــد ، از تاریــخ 1401/09/28 ســاعت 8  لغایــت 1401/10/10  ســاعت 15 مهلــت ارســال پیشــنهاد، از تاریــخ 1401/09/20 ســاعت 8  لغایــت  1401/10/10  ســاعت 15  تاریــخ بازگشــایی 

1401/10/12  ســاعت 10  تاریــخ اعــام برنــده 1401/10/12 ســاعت  11 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1- برگــزاری مزایــده صرفــاً از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده )در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه ( ، پرداخــت 

تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه ( ، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد .
2- کلیه اطاعات و مستغات شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد .

3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 1456

دفتر ثبت نام استان تهران :88969737 و 85193768
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است .

4- متقاضــی مــی بایســت داراری موافقــت نامــه اصولــی یــا موافقــت اصولــی اولیــه متناســب بــا کاربــری اعامــی در ســطح شــهر مــورد مزایــده از مراجــع ذیربــط بــوده و تصویــر موافقــت نامــه را در ســامانه 
تــدارکات دولــت بارگــذاری نمایــد. و در خصــوص کاربــری تاسیســات و تجهیــزات شــهری ) پمــپ بنزیــن و جایــگاه ســوخت ( بــر اســاس نامــه شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه فــارس برنــده 
مزایــده موظــف اســت پــس از بازگشــایی و اعــام برنــده مزایــده نســبت بــه اخــذ و ارائــه موافقــت نامــه اصولــی معتبــر متناســب بــا کاربــری اعامــی از ســامانه درگاه ملــی مجوزهــای کســب و کار بــه نشــانی 
mojavez.ir ظــرف مــدت دو مــاه اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت اداره کل راه و شهرســازی اختیــار کامــل دارد واگــذاری را در هــر مرحلــه ای منتفــی و ســپرده شــرکت در مزایــده را بــه نفــع دولــت ضبــط 
نمایــد و از ایــن حیــث متقاضــی حــق هرگونــه اعتراضــی را از خــود چــه در حــال و چــه در اینــده ســلب و ســاقط مــی نمایــد و متقاضــی بــا علــم و آکاهــی و پذیــرش ایــن موضــوع در مزایــده شــرکت مــی نمایــد. 

5 - حفظ و حراست اطاعات مربوط به مزایده بر عهده مزایده گران می باشد و این اداره کل در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد .
6-اداره کل در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها به هر نحوی از انحاء مجاز و مختار می باشد و متقاضیان حق اعتراض در این خصوص را ندارند .

7- الزم به ذکر است  ، بازگشائی مزایده با حداقل یک پاکت نیز انجام می شود .
8- در خصوص قطعات مورد مزایده هرگونه هزینه متعلق به شهرداری و سایر مراجع ذیصاح برعهده برنده مزایده می باشد.

9- واریــز وجــه ســپرده حتمــا مــی بایســت بــه نــام شــخص شــرکت کننــده اعمــال گــردد در صــورت عــدم رعایــت مــورد فــوق مــدارک متقاضــی بازگشــایی نمــی گــردد ضمنــاً اســترداد مبلــغ ســپرده 40 
روز پــس از بازگشــایی میســر مــی باشــد. 

10- الزم به ذکر می باشد که برنده مزایده حتماً می بایست مبلغ نقدی مزایده را در مهلت یک هفته کاری ) بعد از اعام به برنده( به حساب اعامی واریز نماید .
11- پیشــنهادات ارائــه شــده در روز دوشــنبه مــورخ 1401/10/12  در کمیســیون معامــات ایــن اداره کل بازگشــایی و اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد و کمیســیون معامــات حداکثــر ظــرف مــدت 5 روز بــه 

اســتثناء ایــام تعطیــل نظــر خــود را اعــام خواهــد نمــود .
12- مســتند 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 .

مساحت كاربريشهر پالکقطعهردیف
نحوه بهای كل ) ریال()مترمربع (

پرداخت
میزان سپرده 5 درصد 

شماره مالآدرسشركت درمزایده

115564621/2499   
داراب

 تاسیسات 
تجهیزات شهری 

 655/55
متر مربع

 13/111/000/000 
داراب شهرک 655/550/000 ریالنقدریال  

2101003121000239آیت اله نسابه

فسا214463155/21343
تاسیسات و 

تجهیزات شهری
)پمپ بنزین (

 1262/32
متر مربع

 50/492/800/000
2/524/640/000 ریالنقدریال  

فسا – فاز3 قدیم 
فسا-بلوار شهید 

شکرپور
 2101003121000240

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی فارس

آگهی 20 - 1401  مزایده عمومی فروش زمین
 شماره سامانه2001003121000018

آرم و عنوان 
دستگاه 
اجرایی

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس

اطالعیه مناقصه عمومی یک مرحله ای
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان هرمــزگان درنظــر دارد عملیــات تهیــه و اجــرای دیوارچینــی بــا بلــوک ســبک و پالســتر و والپســت بــه همــراه 
میلگــرد بســتر پــروژه هــای وحــدت شــهربندرعباس، 6 بلــوک فــاز اول طــرح اقــدام ملــی شــهر بندرکنــگ و 6 بلــوک فــاز اول طــرح اقــدام ملــی شــهر 

بندرلنگــه بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی هرمــزگان را از طریــق برگــزاری مناقصــه بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .
داوطلبان شرکت درمناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

1- آدرس دستگاه مناقصه گذار: بندرعباس ، میدان فرودگاه ، اداره کل بنیاد مسکن هرمزگان ، امورقراردادها تلفن 2-33670580 داخلی 233 
2-  دستگاه نظارت : حوزه معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن هرمزگان

3- نوع تضمین شرکت درمناقصه : 
الف ( ضمانت نامه بانکی   

ب( فیش واریزی به حساب با شماره بانکی 420210000162 بانک مسکن شعبه مرکزی بندرعباس  به نام بنیاد مسکن هرمزگان .
4- مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت درمناقصه : به شرح جدول ذیل .

5- تاریخ دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/09/17 لغایت 1401/09/23
6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : تاساعت 13:30 روز شنبه تاریخ 1401/10/03

7- محل تحویل پاکت پیشنهادات : بندرعباس ، میدان فرودگاه ، ساختمان اداره کل بنیاد مسکن ، طبقه همکف ، دبیرخانه. 
8- تاریخ و ساعت و مکان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح  روز  یک شنبه  تاریخ 1401/10/04 در محل سالن جلسات بنیاد مسکن هرمزگان.

9- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی کشور الزامی است.
10- بنیاد مسکن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار میباشد.

11- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
12- حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه 1 نفر می باشد .

13- ارائه کد بورس و شماره شبا با تایید بانک مربوطه الزامی است .
14- سایر جزئیات وشرایط دراسناد مناقصه درج شده است.

شهرستان نام پروژهردیف
محل اجرا

محل 
اعتبار

نوع 
اعتبار

مبلغ اولیه برآورد 
)ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

عملیات تهیه و اجرای دیوارچینی با بلوک سبک و پالستر و والپست به همراه میلگرد 1
25،729،264،7461،286،470،000نقدبنیادیبندرعباسبستر پروژه وحدت در شهر بندرعباس

36،648،649،8191،832،450،000نقدبنیادیبندرلنگه6 بلوک فاز اول طرح اقدام ملی شهر بندرکنگ2

36،648،649،8191،832،450،000نقدبنیادیبندرلنگه6 بلوک فاز اول طرح اقدام ملی شهر بندرلنگه3

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان شناسه آگهی : 1420344

شركت انتقال گاز ایران
منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران

استان رهمزگان

جواز حمل سالح شکاری گلوله زنی مدل 5تیر گلنگدنی   ساخت آلمان  
مفقود  خسرونسب  بهنام  نام  سالح ۸۸5۳7۶0۳به  شماره  کالیبر 7/92به 

وازدرجه اعتبار ساقط گردید

متالیک  ای  نقره  1۳۸۳رنگ  مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ  و  سند 
شماره پالک 77۸و۳1 ایران 99شماره موتور 124۸۳12۳۸۶5شماره شاسی 

۸۳۸1۶۸47به نام علی براتی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

سند خودرو سواری پژو 405 مدل1۳۸2 به شماره پالک۸۳ط751 ایران49به 
شماره موتور225۶۸209414به شماره شاسی00۸200۸۸10 بنام امین نوروزی 

خوب مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد


