آگهي مزایدات عمومي یک مرحله ای واگذاری استیجاری فضاهای تبلیغاتي در
سطح جزیره زیبای کیش 3( -بسته)
پیرو آگهی مزایدات ذیل که در تاریخ های  1400/03/29و  1400/03/30در همین روزنامه چاپ گردیده است ،با عنایت به اصالحاات صالررت گرتهاله ،آگهالی
مزایدات مذکرر مجدداً به شرح ذیل چاپ می گردد:
 نام مزایده گزار :شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش
 نشانی مزایده گزار:
 دتهر مرکزی :جزیره کیش -میدان خلیج تارس -بلرار ایران -مجهمع اداری پارس -شرکت عمران ،آب و خالدمات منطقاله آزاد کالیش .تلفالن:076 -44421380
 دتهر تهران :بزرگراه آتریقا -باالتر از چهارراه شهید اقانی (جهان کردک) -نبش خیابان کیش -ساخهمان شماره  - 45طبقه همکال ..تلفالن: 021 –88780747و 021-88872235-8
مدت
مبلغ تضمین شرکت در
مبلغ برآورد پایه
مهراژ
شماره مزایده
تعداد
مرضرع مزایده
ردی.
مزایده
ترآیند ارجاع کار(ریال)
سالیانه (ریال )
(مهرمربع)
1
2
3

واگذاری اسهیجاری تضاهای تبلیغاتی در
سطح جزیره زیبای کیش-بسهه شماره یک
واگذاری اسهیجاری تضاهای تبلیغاتی در
سطح جزیره زیبای کیش-بسهه شماره دو
واگذاری اسهیجاری تضاهای تبلیغاتی در
سطح جزیره زیبای کیش-بسهه شماره سه

28

1.138

25.332.000.000

1.266.600.000

ز/ع1400/04/

12ماه

35

1081

23.808.000.000

1.190.400.000

ز/ع1400/05/

12ماه

45

540

8.424.000.000

421.200.000

ز/ع1400/06/

12ماه

 تاریخ تروش اسناد مزایدات :از تاریخ درج آگهی نربت دوم تا پایان وقت اداری مررخ 1400/04/16
 آخرین مهلت تحریل اسناد و ارائه پیشنهادها :از تاریخ اتمام مهلت تروش اسناد تا پایان وقت اداری مررخ1400/04/26
 محل تروش و تحریل پیشنهادها :دبیرخانه دتهر مرکزی و دتهر تهران مزایدهگزار
 تاریخ و محل گشایش پیشنهادها :ساعت  10:00صبح روز دوشنبه مررخ  1400/04/28در دتهر مرکزی مزایدهگزار
تبصره  :اضرر نماینده تام االخهیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صررت ارائه معرتینامه معهبر کهبی ،مجاز میباشد.
 مبلغ خرید هر یک از اسناد مزایده( 2.000.000 :دو میلیرن) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شرد :
 ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره اساب  4110-820-77788999-1نزد بانک سپه (انصار سابق) شعبه بازار ونرس جزیره کیش مبلغ و نرع تضمین شرکت در ترآیند ارجاع کار مطابق جدول ترق که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شرد :
 -1ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره اساب  4110-820-77788999-1نزد بانک سپه (انصار سابق) شعبه بازار ونرس جزیره کیش
 -2ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مزایدهگزار
 -3ارائه ضمانهنامه بانکی بدون هرگرنه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
 ترتیب دریاتت اسناد مزایده:
شرکت کنندگان در مزایدات پس از دریاتت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خرد را به ترتیب زیر تهیه و به مزایدهگزار تسلیم نمایند :
 -1تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 -2تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در تراخران
 -3دریاتت رسید تحریل پیشنهادها
 سایر شرایط مزایده:
 اشخاص اقیقی شرکت کننده می بایست نسبت به ارائه مدارک و مسهندات معهبر مبنی بر دارا بردن مجرز جهت ارائاله خالدمات مالرتبط بالا
مرضرع مزایدات از مراجع ذیصحح اقدام نمایند و در خصرص اشخاص اقرقی ،مرضرع اساسنامه شرکت کننده می بایست مرتبط بالا مرضالرع
مزایدات باشد ،در غیر اینصررت به پیشنهادات مربرطه ترتیب اثر داده نخراهد شد.
 شرکت کنندگان می ترانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در هر سه مزایده واگذاری تضاهای تبلیغاتی (سه بسهه) اقدام نمایند ،ولی االداکرر
در دو بسهه می ترانند به عنران برنده مزایده انهخاب شرند.
 انعقاد قرارداد با برنده مزایدات چنانچه ایشان با سازمان یا شرکههای تابعه قرارداد داشهه و یا در سالهای گذشهه به پایان رسیده باشد منالرط
به ارائه تسریه اساب نهایی با امرر مالی و ارائه مسهندات آن می باشد ،در غیر اینصررت تضمین شرکت در ترآیند ارجاع کار نامبرده به نفالع
مزایده گزار ضبط خراهد گردید و ایشان در اینخصرص اق هرگرنه ادعایی را نخراهد داشت.
 به پیشنهادهای تاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر درتراخران واصل شرد ،مطلقاً ترتیب اثرداده نخراهد شد.
 به پیشنهادهای تاقد سپرده ،سپرده های مخدوش یا کمهر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخراهد شد.
 هزینه درج هر دو نربت آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
 پیشنهادات شرکت کنندگان اداقل تا  3ماه بعد از آخرین مرعد تسلیم پیشنهادها ،اعهبار خراهد داشت و برای یالک دوره ساله ماهاله دیگالر قابالل
تمدید می باشد.
 سایر اطحعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 جهت کسب اطحعات بیشهر با شماره تلفن  076-44421380تماس یا به سایت های  www.kish.irو  www.urban.kish.irمراجعه ترمایید.

