
 

 

 

 
 در  يغاتی تبل یفضاها  یجار ی است ی واگذار ای مرحله یک عموميزایدات م آگهي 

 بسته( 3)  -شی ک ی بای ز رهی سطح جز 

 

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

 :تلفدد   .شیشرکت عمران، آب و خدددمات منطقدده آزاد کدد   -مجتمع اداری پارس  -بلوار ایران  -میدان خلیج فارس  -جزیره کیشدفتر مرکزی:   -
44421380- 076 

طبقه همکدد . تلفدد :    -  45ساختمان شماره    -شیک   ابانینبش خ  -)جهان کودک(  یحقان  دیباالتر از چهارراه شه  -دفتر تهران: بزرگراه آفریقا -
 021-88872235-8  و  021 –88780747

 تعداد  مزایده  موضوع ردی  
 متراژ

 )مترمربع(
  برآورد پایهمبلغ 

 )ریال ( سالیانه 
مبلغ تضمی  شرکت در 

 ( )ریالفرآیند ارجاع کار 
 مزایده شماره 

مدت 
 مزایده

1 
در   یغاتیتبل یفضاها یجاریاست یواگذار
 کیبسته شماره -شیک  یبایز رهیسطح جز

 ماه12 04/1400ز/ع/ 1.266.600.000 25.332.000.000 1.138 28

2 
در   یغاتیتبل یفضاها یجاریاست یواگذار

 دوبسته شماره -شیک  یبایز رهیسطح جز
ماه12 05/1400ز/ع/ 1.262.400.000 25.248.000.000 1.145 36  

3 
در   یغاتیتبل یفضاها یجاریاست یواگذار
 سهبسته شماره -شیک  یبایز رهیسطح جز

ماه12 06/1400ز/ع/ 421.200.000 8.424.000.000 540 45  

 02/04/1400مورخ  پایان وقت اداریتا  اول: از تاریخ درج آگهی نوبت اتمزایدتاریخ فروش اسناد  •
 12/04/1400مورخ پایان وقت اداری : از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادهاآخری  مهل •
 گزارهزایددفتر تهران مو دبیرخانه دفتر مرکزی  پیشنهادها:و تحویل  محل فروش  •
 گزارهزایددفتر مرکزی مدر  14/04/1400مورخ  شنبهدوروز  13:30ساعت : محل گشایش پیشنهادهاتاریخ و  •

 باشد.نامه معتبر کتبی، مجاز مینماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی: حضور تبصره
 روش ذیل ارائه شود :که می بایست به   ریال میلیون( دو) 2.000.000: مزایدهاسناد هر یک از  مبلغ خرید  •

 شیک  رهینزد بانک سپه )انصار سابق( شعبه بازار ونوس جز  4110-820-77788999-1شماره حساب   به نقدی واریز بانکی رسید  ارائه -
 که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود : مطابق جدول فوقتضمی  شرکت در فرآیند ارجاع کار  مبلغ و نوع  •

 شیک  رهی)انصار سابق( شعبه بازار ونوس جزنزد بانک سپه   4110-820-77788999-1شماره حساب  ارائه رسید بانکی واریز نقدی به  -1
 گزارهزایدمدر وجه   ینیتضم یارائه چک بانک -2
 هزایدمطابق اسناد م  شیعمران آب و خدمات منطقه آزاد ک ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت  -3

 :مزایدهترتیب دریافت اسناد  •
 گزار تسلیم نمایند :هزایددریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود 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 فراخوان -2
 دریافت رسید تحویل پیشنهادها -3

 :مزایدهسایر شرایط  •
بر دارا بودن مجوز جهددت ارائدده خدددمات مددرتبط بددا   ینسبت به ارائه مدارک و مستندات معتبر مبن  ستیبا  یشرکت کننده م  یقیاشخاص حق -

مرتبط بددا موضددوع   ستیبا  یموضوع اساسنامه شرکت کننده م  ، یو در خصوص اشخاص حقوق  ندیاقدام نما  صالحیاز مراجع ذ  اتدیموضوع مزا
 اثر داده نخواهد شد بیمربوطه ترت  شنهاداتیبه پ نصورتیا ریباشد، در غ اتدیمزا

قددرارداد(  6سال گذشته )حداکثر در   5مشابه در    یکارکرد در قراردادها  ده، یمبلغ مزا  زانیحداقل به م  ستیبا  یم  اتدیشرکت کنندگان در مزا -
  یمفاصا حسدداب تددام  ایشده    دییتأ  یمال  یها  تیصورت وضع   یداشته باشند و مدارک و مستندات آن )شامل رونوشت قرارداد به همراه آخر

 .اثر داده نخواهد شد بیمربوطه ترت شنهادیبه پ  نصورتیا ریدر غ ندیارائه نما "ب"( را در پاکت افتهیاتمام   یکارها  صدرخصو  یاجتماع
 بیمربوطه ترت  شنهادیبه پ  نصورتیا  ریدر غ  ندیارائه نما  فوق راارائه شده در بند    یاز کارها  تنامهیرضا  کیحداقل    ستیبا  یشرکت کنندگان م -

 .اثر داده نخواهد شد
حددداکثر  یولدد  ند، ی)سه بسته( اقدام نما  یغاتیتبل  یفضاها  یواگذار  دهیدر هر سه مزا  متیق  شنهادیتوانند نسبت به ارائه پ  یشرکت کنندگان م -

 .انتخاب شوند دهیتوانند به عنوان برنده مزا یدر دو بسته م
باشد منوط بدده   دهیرس  انیگذشته به پا  یدر سالها  ایتابعه قرارداد داشته و    یشرکتها  ایبا سازمان    شانیچنانچه ا  دهیانعقاد قرارداد با برنده مزا -

 فددعارجاع کددار نددامبرده بدده ن ندیشرکت در فرآ  یتضم نصورتیا ریباشد، در غ یو ارائه مستندات آن م یبا امور مال  ییحساب نها  هیارائه تسو
 را نخواهد داشت. ییحق هرگونه ادعا  نخصوصیدر ا شانیو ا  دیگزار ضبط خواهد گرد دهیمزا

اثرداده نخواهددد  بیکه بعد از انقضا مدت مقرر درفراخوان واصل شود، مطلقاً ترت  ییشنهادهایفاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پ  یشنهادهایپ  به -
 شد.

 اثر داده نخواهد شد. بیآن ترت ریو نظا یمقرر، چک شخص زانیکمتر از م ایمخدوش  یفاقد سپرده، سپرده ها یشنهادهایپ به -
 باشد. یم دهیبه عهده برنده مزا یکارشناس نهیو هز  یدرج هر دو نوبت آگه نهیهز -
قابددل  گریدوره سه ماهه د کی یاعتبار خواهد داشت و برا شنهادها، یپ میموعد تسل  یماه بعد از آخر 3شرکت کنندگان حداقل تا    شنهاداتیپ -

 باشد. یم دیتمد
 درج گردیده است. دهیدر اسناد مزا اتیاطالعات و جزئ سایر -
 .مراجعه فرمایید www.urban.kish.irو  www.kish.ir یتماس یا به سایت ها 076-44421380با شماره تلف   شتریکسب اطالعات ب جهت -


