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برگ سبز سواری پراید 1۳1مدل 1۳۹4رنگ سفید روغنی شماره پالک شماره 
 NAS411100F شاسی  54۳۳۷68شماره  موتور  ایران4۹شماره  485ج۳۷ 

1146886به نام رحمت اله اسالم فر مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

سند و کارت ماشین سواری پژو 405مدل 1۳84رنگ عنابی شماره پالک 
2۳5ب1۳ ایران 4۹شماره موتور 12484006656شماره شاسی 16201۷81به 

نام غالم جعفری پور مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

آگهي مناقصه عمومي
1401-914

9974

ــا و  ــه ه ــمع کول ــزی سرش ــن ری ــدی و بت ــب بن ــدی، قال ــات آرماتوربن ــر دارد عملی ــیراز در نظ ــهرداري ش ــهری ش ــای ش ــی فضاه ــران وبازآفرین ــازمان عم س
عرشــه پــروژه تعریــض پــل ســلمان فارســی را  از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــا شــماره فراخــوان 
2001096688000381 بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه اشــخاص حقوقــی بــا توجــه بــه شــرایط ذیــل دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
ــی ،           ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــد. در ص ــدام نماین ــل آن اق ــه و تحوی ــناد مناقص ــت اس ــه دریاف ــبت ب ــه آدرس WWW.Setadiran.ir  نس ــه ب ــا مراجع ب
ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی صاحبــان امضــائ مجــاز از ســوی متقاضیــان جهــت شــرکت در مناقصــه الزامــی اســت. 

ــي مي باشــد. ــاده پاســخ گوی ــن: 07138350729 آم ــات بیشــتر شــماره تلف ــه اطالع ــاز ب ــاَ در صــورت نی ضمن
16.470.006.400ریال    مبلغ برآورد: 

 مدت قرارداد : 8 ماه 
ــل                 ــور حداق ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــار از س ــت دارای اعتب ــدی و صالحی ــه بن ــه رتب ــا ارائ ــی ب ــخاص حقوق ــه اش ــدگان : کلی ــرکت کنن ــرایط ش  ش
پایــه 5 در رشــته هــای راه و بانــد و فــرودگاه یــا ابنیــه و ســابقه مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه ، ارائــه گواهینامــه تاییــد صالحیــت ایمنــی از اداره کل تعــاون، 

ــی.  ــاه اجتماع کار و رف
 محل انجام کار: شــیراز – حد فاصل پل ولی عصرو ترمینال کار اندیش پل ســلمان فارســی. 

ــپرده  ــاری س ــاب ج ــدی بحس ــزی نق ــش واری ــا فی ــی ی ــه بانک ــت نام ــورت ضمان ــورت بص ــال بص ــه 824/000/000 ری ــرکت در مناقص ــپرده ش ــغ س  مبل
ــع 101768    ــد مرج ــا ک ــیراز ب ــهرداری ش ــام ش ــهر بن ــک ش 100805504742 بان

 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شــد.
 در زمــان انعقــاد قــرارداد 5% مبلغ پیشــنهادی  بعنوان ضمانت حســن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامــه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.

 آخریــن مهلــت دریافــت ) توزیــع ( اســناد : متقاضیــان میتواننــد حداکثــر تــا ســاعت 15:15 روز چهارشــنبه مــورخ 1401/11/05از طریــق مراجعــه 
ــه               ــرکت در مناقص ــت ش ــران جه ــه گ ــت مناقص ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــت نماین ــه را دریاف ــناد مناقص ــتاد ( اس ــت ) س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــه س ب

ــه پیشــنهاد قیمــت نمــی باشــند . ــه ارائ ــه دریافــت اســناد اقــدام نماینــد در غیــر اینصــورت مجــاز ب مــی بایســت در موعــد مقــرر نســبت ب
ــد.            ــی باش ــورخ 1401/11/23 م ــنبه م ــک ش ــاعت15:15 روز ی ــا س ــر ت ــامانه حداکث ــدارک در س ــناد و م ــت اس ــنهادات و ثب ــه پیش ــت ارائ ــن مهل  آخری
شــرکت کننــدگان مــی بایســت تــا تاریــخ مذکــور ســپرده شــرکت در مناقصــه را بــه صــورت فیزیکــی بــه آدرس شــیراز - بلوارعدالــت جنوبــی - ابتــدای بلــوار 

ــل نماینــد. ــگاه آزادگان – ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری- واحــد قراردادهــا تحوی ــی - جنــب درمان ــت غرب دول
 تاریــخ و محــل بازگشــایی پــاکات: روز  دو شــنبه  ســاعت  14:15  مــورخ 24/ 1401/11 در محــل چهــارراه خلدبریــن ســالن اجتماعــات اداره کل 

حقوقــی شــهرداری شــیراز مــی باشــد. 
 مدت اعتبار پیشــنهادها 3 ماه می باشــد.

 تعدیــل: هیچ گونه وجهی بابت تعدیل آحاد بهاء پرداخت نخواهد شــد.
 هیچگونــه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شــد.

 بدیهي اســت هزینه آگهي بعهــده برنده مناقصه خواهد بود.
 شــهرداري در رد یک یا تمام پیشــنهادها  مختار میباشــد در اینصورت ســپرده ها مسترد می گردد.
 کلیه شــرکت کنندگان می بایســت مدارک ثبت نام در ســامانه دادگســتری ) ثنا ( را ارائه نمایند .

 شــرکت در مناقصه ودادن پیشــنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف شــهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شــهرداری می باشد.
 ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج اســت.

 آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق ســایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشــاهده می باشــد.
 متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در ســایت vendor.shiraz.ir می باشــند.
 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : مرکز تماس : 1456  

نوبت اول: 24/ 10 /1401
نوبت دوم: 25/ 1401/10
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيرازشناسه آگهی : 1438588

نوبت اول

 شهر جدید تیس A3 1-موضوع: انتخاب سرمایه گذار ذیصالح جهت مشارکت در ساخت پروژه 37 واحد ویالیی واقع درمحله و 
بهداشت-شرکت عمران شهر جدید تیس D 2-نام و نشانی دستگاه: استان سیستان و بلوچستان _شهرستان چابهار-منطقه آزاد 

جنب انبار
3- نحــوه مشــارکت: میــزان و درصــد پیشــنهادی بــرای شــرکت عمــران مــی بایســت مســاوی یــا بیشــتر از قــدر الســهم پایــه باشــد و باالتریــن میــزان 

و درصــد پیشــنهادی بــرای شــرکت عمــران
4- شــرایط متقاضیــان ســرمایه گــذاری: الــف( اشــخاص حقوقــی: مجــاز بــه شــرکت در فراخــوان حاضــر مــی باشــند. ب( اشــخاص حقیقــی: اشــخاص 

حقیقــی در صــورت تمایــل بــه شــرکت در فراخــوان حاضــر الزامــأ مــی بایســت بــا شــرکت هــای حقوقــی اقــدام بــه تشــکیل کنسرســیوم نماینــد.
5- نحــوه انتخــاب ســرمایه گــذار: از طریــق ارزیابــی کیفــی متقاضیــان ســرمایه گــذاری و بازگشــایی پیشــنهادهای مالــی واجدیــن شــرایط حداقــل 

امتیــاز ارزیابــی کیفــی
تیــس  جدیــد  شــهر  عمــران  شــرکت  آورده  بــرآورد  ریال،کــه   )729/553/445/932( معــادل  گــذاری:  کل ســرمایه  بــرآورد  6-مبلــغ 

بــود. خواهــد  ریــال،   )548/981/355/932( معــادل  گــذار  ســرمایه  آورده  بــرآورد  و  ریــال،  معــادل)180/572/090/000( 
7- مدت دوره مشارکت: 24 ماه شمسی.

8- روش هــا، دســتورالعمل هــا و اســتانداردهای اجرایــی: مقــررات ملــی ســاختمان ایــران و کلیــه بخشــنامه هــا و آییــن نامــه هــای نظــام فنــی و 
اجرایــی کشــور کــه بــا ایــن پــروژه مرتبــط باشــند.

9-مهلــت دریافــت اســناد فراخــوان: از روز شــنبه مــورخ 1401/10/24 لغایــت روز یکشــنبه مــورخ 1401/11/02 از ســاعت 7/30 الــی 15:00 از طریــق 
دبیرخانــه شــرکت و از طریــق ســامانه ســتاد ایــران قابــل دریافــت مــی باشــد.

10-تاریخ تحویل اسناد فراخوان: تا ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 ،به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید تیس، تحویل شود.
11- از ســرمایه گذارانــی کــه اســناد فراخــوان را دریافــت نمــوده انــد درخواســت مــی گــردد چناچــه تمایــل بــه تکمیــل و ارائــه اســناد ندارنــد، مراتــب را 
بــه صــورت کتبــی، حداکثــر تــا ســاعت 15:00 روز شــنبه مــورخ 1401/11/08 بــه دبیرخانــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد تیــس ، بــه آدرس منــدرج در 

جــزء بنــد 2، اعــالم نماینــد.
12-زمــان بازگشــایی پاکــت) الــف و ب(: در تاریــخ 1401/11/12 نســبت بــه بازگشــایی پــاکات الــف و ب اقــدام و طــی مــدت 4 روز کاری نســبت بــه 
انجــام ارزیابــی کیفــی و تهیــه لیســت کوتــاه )ســرمایه گذارانــی کــه حداقــل امتیــاز 50 را کســب نماینــد در لیســت کوتــاه قــرار خواهنــد گرفــت(، اقــدام 

مــی گــردد و پاکــت ج )ارائــه پیشــنهاد قیمــت( بــرای ســرمایه گــذاران، کــه در لیســت کوتــاه قــرار مــی گیرنــد، بازگشــایی خواهــد شــد.
13- زمان و محل بازگشایی پاکت )ج(: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید تیس 

شناسه آگهی : 1439580
9975م الف : 1083  

آگهی فراخوان انتخاب سرمایه گذار
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(

نوبت دوم


