
 

 ای مرحله یک عمومي مزایده آگهي 
 جزیره زیبای کیشبازار ماهي واگذاری استیجاری 

 
 03/1401/ع/ز :زایدهشماره م 

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

 گزار: هزایدنشانی م 

 شیشرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد ک -مجتمع اداری پارس -بلوار ایران -میدان خلیج فارس -جزیره کیشمرکزی:  دفتر.  

 076 -44421380 :تلفن

 همکف طبقه  - 45 شماره ساختمان -کیش خیابان نبش -(کودک جهان) حقانی شهید چهارراه از باالتر -آفریقا بزرگراه: تهران دفتر. 

 021-88872235-8و  021 –88780747تلفن: 

 ماه شمسی12 به شرح مندرج در اسناد به مدت جزیره زیبای کیش بازار ماهیواگذاری استیجاری : هزایدموضوع م. 

 (الیو ششصد هزار ر ونیلیو هشتاد و دو م کصدیو  اردیلیو پنج م ستیبریال ) 25.182.600.000/- :پایه  مبلغ برآورد. 

  04/11/1140تا پایان وقت اداری مورخ  دومآگهی نوبت : از تاریخ درج زایدهاسناد متاریخ فروش 
  16/11/1401آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 

  مزایده گزارمحل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران 

  گزارهمزایددر دفتر مرکزی  18/11/1401مورخ  10:00(: ساعت "ج"و  "ب"و  "الف"تاریخ و  محل گشایش پیشنهادها )پاکات 

 باشد.نامه معتبر کتبی، مجاز میدر صورت ارائه معرفی"ج"پاکات  حضور نماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی تبصره :      
  ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود: سه میلیون() 3.000.000ه: زایداسناد ممبلغ خرید 
 شیک رهیونوس جز بازار نزد بانک سپه شعبه  411043777889991رسید واریز نقدی به حساب شماره  -
 ریال(          هزار و یکصد و سی میلیونریال )یک میلیارد و دویست و پنجاه و نه 1.259.130.000/-مبلغ ، مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

 می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :  می باشد که 

 شیک رهیونوس جز بازار نزد بانک سپه شعبه  411043777889991  حساب شماره به نقدی واریز بانکی رسید ارائه -1
 گزارهزایدمدر وجه  ینیتضم یبانک چک ارائه -2

 همطابق اسناد مزاید شیآب و خدمات منطقه آزاد ک ،عمران شرکت نام به شرط و قید هرگونه بدون بانکی ضمانتنامه ارائه -3

 ه:ترتیب دریافت اسناد مزاید 

 گزار تسلیم نمایند:هزایدتهیه و به مه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر زایدشرکت کنندگان در م
 تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها -1
 فراخوان در مقرر مهلت در پیشنهادها تسلیم -2

 پیشنهادها تحویل رسید دریافت -3

 :سایر شرایط مزایده 

 :گردد یحذف م دهیکننده از مزاشرکت لیاز موارد ذ کیباشند، درصورت عدم ارائه هر ریهر دو شرط ز یدارا ستیبا یم دهیکنندگان درمزاشرکت -
بر اعتبار و تمکن  یمبن یبانک یباشند و نسبت به ارائه گواه یتمکن مال الیر اردیلیم ستیمعادل حداقل دو یدارا ستیبا یشرکت کنندگان م -1
 مراه( به هیامالک خود )سند تک برگ رسم تیارائه اسناد مالک ایخود و  کسالهینسبت به ارائه معدل حساب  نیمبلغ و همچن قیبا ذکر دق شانیا
 .باشد( رهیمد اتیه یاز اعضا کیهر  ایو  رعاملیبه نام مد ستیبا یم ی.)ارائه سند تک برگ رسمندیاقدام نما یدادگستر یرسم یکارشناس متیق
 د،یتول نهیسال گذشته( در زم 5فعال)حداقل در  یپروانه کسب/ صنعت ایفعال  یاقتصاد تینسبت به ارائه مجوز فعال ستیبا یشرکت کنندگان م -2

 .ندیاقدام نما التیو ش ینیپروتئ عیپرورش صنا ایو  یفرآور ع،یتوز
 می باشند. اشخاص حقوقیشرکت کنندگان در مزایده صرفاً   -

بازار و اجاره دادن  یو در صورت برنده شدن حق غرفه بند ندیخود را اعالم نما یشنهادیپ متیق یکل بازار ماه یبرا ستیبا یشرکت کنندگان م -
 .را ندارند گریبه اشخاص د

شرکت عمران، آب و خدمات اقدام  یو ادار یحساب از معاونت مال هینسبت به ارائه تسو ستیبا یم دهیشرکت کنندگان قبل از شرکت در مزا -
 یحذف و حق هرگونه اعتراض دهیگزار، نامبرده از مزا دهیشرکت کننده، به مزا یحساب و در صورت بده هیتسو یدر صورت عدم اخذ گواه ند،ینما
 .دینما یخود سلب و ساقط م ازرا 

 به پیشنهاداتی که کمتر از قیمت پایه باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و از مزایده حذف خواهند گردید.  -

 خیتار یدرمحدوده زمان ستیبا یدهنده م شنهادیپ ندهیو ضوابط حاکم بر منطقه، نما طیو اطالع از شرا مزایدهاز محل موضوع  دیبه منظور بازد -
فرم  ائهو ار لیو عدم تکم دیجهت بازد افتنی. حضور ندیاقدام نما مزایدهاز محل موضوع  دیاسناد نسبت به بازد لیتحو انیپا تیفروش اسناد لغا

 . خواهد بود مزایدهگزار به منزله حذف از  مزایده یشده از سو دییتا دیبازد
 ،ایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.مخدوش و پیشنهادهبه پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط 

 .به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد 

  ه می باشد.مزاید هعهده برندبه و هزینه کارشناسی  ها در روزنامههر دو نوبت آگهی هزینه درج 

  ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل  3پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا
 تمدید می باشد.

  درج گردیده است.  مزایدهسایر اطالعات و جزئیات در اسناد 

 تماس یا به سایت های 076-44421380 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن www.kish.ir  وwww.urban.kish.ir .مراجعه فرمایید 

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

