
 

 
 فروش مواد بازیافتي و اقالم ضایعاتي  ای مرحله یک عموميزایدات م آگهي

 بسته( 3)موجود در سایت بازیافت جزیره زیبای کیش 

 
  گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیشمزایده نام 

  مزایده گزارنشانی: 

 :تلفد   .شیشرکت عمران، آب و خددمات منطقده آزاد کد    -مجتمع اداری پارس -بلوار ایران -میدان خلیج فارس -جزیره کیشدفتر مرکزی:  -

44421380- 076 

تلفد :   .طبقده ممفد    - 45ساختمان شماره  -خیابان کیشنبش  -باالتر از چهارراه شهید حقانی )جهان کودک( -دفتر تهران: بزرگراه آفریقا -

88780747– 021 

 مزایده  موضوع ردی 
مقدار کل 

 )ت (

 برآورد پایهمبلغ 

 )ریال (

مبلغ تضمی  شرکت در 

 ()ریالفرآیند ارجاع کار
 مزایدهشماره 

مدت 

 مزایده

1 

)انواع اقالم ضایعاتی  فروش مواد بازیافتی و

موجود در سایت بازیافت جزیره بطری پت( 

 کیش

 روز45 04/99/ع/ز 424.566.000 8.491.320.000 220

2 
 -انواع الک)اقالم ضایعاتی  مواد بازیافتی وفروش 

موجود در سایت  (و ظروف یفبار مصرف سبد

 بازیافت جزیره کیش

روز45 05/99/ع/ز 277.410.150 5.548.203.000 197  

3 

)انواع ش مواد بازیافتی و اقالم ضایعاتی فرو

موجود در سایت بازیافت  نایلون و گونی(

 جزیره کیش

روز45 06/99/ع/ز 421.215.000 8.424.300.000 290  

  18/09/1399مورخ  پایان وقت اداریتا  اول: از تاریخ درج آگهی نوبت مزایدهتاریخ فروش اسناد 

 29/09/1399مورخ پایان وقت اداری : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادماآخری  مهل 

  گزارهزایددفتر تهران مو دبیرخانه دفتر مرکزی  پیشنهادما:و تحویل محل فروش 

  گزارهزایددفتر مرکزی مدر  01/10/1399مورخ  شنبهدوروز  13:30ساعت : محل گشایش پیشنهادماتاریخ و 

 باشد.نامه معتبر کتبی، مجاز می: حضور نماینده تام االختیار پیشنهاد دمندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفیتبصره

  روش ذیل ارائه شود :که می بایست به   ریال میلیون( دو) 2.000.000: مزایدهاسناد مر یک از مبلغ خرید 

 شیک رهینزد بانک انصار شعبه مستقل جز 4110-820-77788999-1  حساب شماره به نقدی واریز بانفی رسید ارائه -

  که می بایست به یفی از سه روش ذیل ارائه شود : مطابق جدول فوقتضمی  شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ و نوع 

 شیک رهینزد بانک انصار شعبه مستقل جز 4110-820-77788999-1ارائه رسید بانفی واریز نقدی به شماره حساب   -1

 گزارهزایدمدر وجه  ینیتضم یارائه چک بانف -2

 هزایدمطابق اسناد م شیخدمات منطقه آزاد کعمران آب و ارائه ضمانتنامه بانفی بدون مرگونه قید و شرط به نام شرکت  -3

  مزایدهترتیب دریافت اسناد: 

 گزار تسلیم نمایند :هزایددریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادمای خود را به ترتیب زیر تهیه و به م پس از مزایدهشرکت کنندگان در 

 تهیه و تفمیل اسناد و پیشنهاد ما -1

 فراخوانتسلیم پیشنهادما در مهلت مقرر در  -2

 دریافت رسید تحویل پیشنهادما -3

  مزایدهسایر شرایط: 

 شرکت کنندگان می توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. -

طلقاً ترتیب اثرداده نخوامدد  مدت مقرر درفراخوان واصل شود، م ش و پیشنهادمایی که بعد از انقضابه پیشنهادمای فاقد امضاء، مشروط، مخدو -

 شد.

 فاقد سپرده، سپرده مای مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخوامد شد.به پیشنهادمای  -

 می باشد. مزایدهبه عهده برنده  و مزینه کارشناسی مزینه درج مر دو نوبت آگهی -

داشت و برای یک دوره سه مامه دیگر قابدل  ماه بعد از آخری  موعد تسلیم پیشنهادما، اعتبار خوامد  3پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا  -

 تمدید می باشد.

 درج گردیده است. مزایدهسایر اطالعات و جزئیات در اسناد  -

 مراجعه فرمایید . www.urban.kish.irو  www.kish.ir مای تماس یا به سایت 076-44421380جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلف   -

http://www.kish.ir/
http://www.urban.kish.ir/

