
 

 
 در يغاتیتبل یفضاها یجاریاست یواگذار ای مرحله یک عموميزایدات م آگهي

 بسته( 3) -شیک یبایز رهیسطح جز

 
، آگهالی صالررت گرتهالهبه اصالحاات  با عنایت ،در همین روزنامه چاپ گردیده است 30/03/1400و  29/03/1400پیرو آگهی مزایدات ذیل که در تاریخ های 

 مزایدات مذکرر مجدداً به شرح ذیل چاپ می گردد:
  گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیشمزایده نام 
  مزایده گزارنشانی: 

 :تلفالن .شیشرکت عمران، آب و خالدمات منطقاله آزاد کال -مجهمع اداری پارس -بلرار ایران -میدان خلیج تارس -جزیره کیشدتهر مرکزی:  -
44421380- 076 

طبقه همکال.. تلفالن:   - 45ساخهمان شماره  -شیک ابانینبش خ -)جهان کردک( یاقان دیباالتر از چهارراه شه -دتهر تهران: بزرگراه آتریقا -
 021-88872235-8  و  021 –88780747

 تعداد مزایده  مرضرع ردی.
 مهراژ

 )مهرمربع(
 برآورد پایهمبلغ 

 )ریال (سالیانه 
مبلغ تضمین شرکت در 

 ()ریالترآیند ارجاع کار
 مزایدهشماره 

مدت 
 مزایده

1 
در  یغاتیتبل یتضاها یجاریاسه یواگذار

 کیبسهه شماره -شیک یبایز رهیسطح جز
 ماه12 04/1400ز/ع/ 1.266.600.000 25.332.000.000 1.138 28

2 
در  یغاتیتبل یتضاها یجاریاسه یواگذار

 دوبسهه شماره -شیک یبایز رهیسطح جز
ماه12 05/1400ز/ع/ 1.190.400.000 23.808.000.000 1081 35  

3 
در  یغاتیتبل یتضاها یجاریاسه یواگذار

 سهبسهه شماره -شیک یبایز رهیسطح جز
ماه12 06/1400ز/ع/ 421.200.000 8.424.000.000 540 45  

  16/04/1400مررخ  پایان وقت اداریتا  دوم: از تاریخ درج آگهی نربت اتمزایدتاریخ تروش اسناد 
 26/04/1400مررخ پایان وقت اداری : از تاریخ اتمام مهلت تروش اسناد تا ت تحریل اسناد و ارائه پیشنهادهاآخرین مهل 

  گزارهزایددتهر تهران مو دبیرخانه دتهر مرکزی  پیشنهادها:و تحریل محل تروش 

  گزارهزایددتهر مرکزی مدر  28/04/1400مررخ  شنبهدوروز صبح  10:00ساعت : محل گشایش پیشنهادهاتاریخ و 

 باشد.نامه معهبر کهبی، مجاز می: اضرر نماینده تام االخهیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صررت ارائه معرتیتبصره

  روش ذیل ارائه شرد :که می بایست به   ریال میلیرن( دو) 000000.2.: مزایدهاسناد از  هر یکمبلغ خرید 

 شیک رهینزد بانک سپه )انصار سابق( شعبه بازار ونرس جز 4110-820-77788999-1شماره اساب   به نقدی واریز بانکی رسید ارائه -
  که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شرد : مطابق جدول ترقتضمین شرکت در ترآیند ارجاع کار مبلغ و نرع 

 شیک رهینزد بانک سپه )انصار سابق( شعبه بازار ونرس جز 4110-820-77788999-1شماره اساب  ارائه رسید بانکی واریز نقدی به  -1

 گزارهزایدمدر وجه  ینیتضم یارائه چک بانک -2

 هزایدمطابق اسناد م شیعمران آب و خدمات منطقه آزاد کارائه ضمانهنامه بانکی بدون هرگرنه قید و شرط به نام شرکت  -3

  مزایدهترتیب دریاتت اسناد: 

 :گزار تسلیم نمایند هزایددریاتت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خرد را به ترتیب زیر تهیه و به م پس از اتمزایدشرکت کنندگان در 
 تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها -1

 تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در تراخران -2

 دریاتت رسید تحریل پیشنهادها -3

  مزایدهسایر شرایط: 

 بر دارا بردن مجرز جهت ارائاله خالدمات مالرتبط بالا  ینسبت به ارائه مدارک و مسهندات معهبر مبن ستیبا یشرکت کننده م یقیاشخاص اق
مرتبط بالا مرضالرع  ستیبا یمرضرع اساسنامه شرکت کننده م ،یو در خصرص اشخاص اقرق ندیاقدام نما صححیاز مراجع ذ اتدیمرضرع مزا

 .اثر داده نخراهد شد بیمربرطه ترت شنهاداتیبه پ نصررتیا ریباشد، در غ اتدیمزا

 االداکرر  یول ند،ی)سه بسهه( اقدام نما یغاتیتبل یتضاها یواگذار دهیدر هر سه مزا متیق شنهادیترانند نسبت به ارائه پ یشرکت کنندگان م
 .انهخاب شرند دهیترانند به عنران برنده مزا یدر دو بسهه م

 باشد منالرط  دهیرس انیگذشهه به پا یدر سالها ایتابعه قرارداد داشهه و  یشرکهها ایبا سازمان  شانیچنانچه ا اتدیانعقاد قرارداد با برنده مزا
 فالعارجاع کار نامبرده به ن ندیشرکت در ترآ نیتضم نصررتیا ریباشد، در غ یو ارائه مسهندات آن م یبا امرر مال ییاساب نها هیبه ارائه تسر

 را نخراهد داشت. ییاق هرگرنه ادعا نخصرصیدر ا شانیو ا دیگزار ضبط خراهد گرد دهیمزا

 اثرداده نخراهد شد. بیت مقرر درتراخران واصل شرد، مطلقاً ترتکه بعد از انقضا مد ییشنهادهایتاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پ یشنهادهایپ به 

 اثر داده نخراهد شد. بیآن ترت ریو نظا یمقرر، چک شخص زانیکمهر از م ایمخدوش  یتاقد سپرده، سپرده ها یشنهادهایپ هب 

 باشد. یم دهیبه عهده برنده مزا یکارشناس نهیو هز یدرج هر دو نربت آگه نهیهز 

 قابالل  گالریدوره ساله ماهاله د کیال یاعهبار خراهد داشت و برا شنهادها،یپ میمرعد تسل نیماه بعد از آخر 3شرکت کنندگان اداقل تا  شنهاداتیپ
 باشد. یم دیتمد

 درج گردیده است. دهیدر اسناد مزا اتیاطحعات و جزئ سایر 

 یتماس یا به سایت ها 076-44421380با شماره تلفن  شهریکسب اطحعات ب جهت www.kish.ir  وwww.urban.kish.ir مراجعه ترمایید. 


