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آگهی تجدید مزایده عمومی
اجاره مجموعه باغات و زمینهای مزروعی

((اصالحیه آگهی مناقصه عمومی))
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد فعالیتهای مشروحه ذيل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
ردیف

شماره مناقصه

موضوع
طرح توسعه مشترکین روستایی فاز سه در محدوده مدیریت برق ناحیه سه بندرعباس شامل( احداث  6دستگاه پست هوایی 2201 ،متر شبکه فشار ضعیف
هوایی و احداث  850متر شبکه فشار متوسط هوایی) با تهیه کلیه لوازم از محل اعتبارات (ماده  5قانون حمایت از صنعت برق در سال  96مطابق موافقتنامه
)1301014014

1

مبلغ برآوردی 3.376.911.012 :ريال /مبلغ تضمين شركت در مناقصه168.845.550 :ریال
مدت زمان انجام کار 3 :ماه
پیش پرداخت %10 :در صورت تخصیص نقدینگی

123-96

طرح توسعه مشترکین روستایی واقع در رودان شامل ( احداث  7دستگاه پست هوایی 3800 ،متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث  660متر شبکه فشار
متوسط هوایی ) با تهیه کلیه لوازم از محل اعتبارات (ماده  5قانون حمایت از صنعت برق در سال  96مطابق موافقتنامه )1301014014
2

130-96

مبلغ برآوردی4.321.435.810 :ريال /مبلغ تضمين شركت در مناقصه 216.071.790 :ریال
مدت زمان انجام کار 3 :ماه
پیش پرداخت %10 :در صورت تخصیص نقدینگی
انجام عملیات توسعه فیدر – احداث خط دو مداره از پست حاجی آباد تا چاه تر جهت کاهش بار خط باغات واقع در شهرستان حاجی آباد شامل ( احداث
شبکه فشار متوسط هوایی با سیم به طول  10949متر و احداث شبکه فشار متوسط  kv 20زمینی به طول  415متر) با تهیه کلیه لوازم از محل اعتبارات
عمرانی

3

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 563.921.946 :ریال
مبلغ برآوردی 11.464.064.860 :ریال
مدت زمان انجام کار 3 :ماه
پیش پرداخت%10 :

( 131-96تجدید)

طرح اصالح شبکه برق واقع در  14روستای میناب شامل(احداث شبکه فشار متوسط) با تهیه کلیه لوازم از محل اعتبارات (ماده  5قانون حمایت از صنعت
برق در سال  96مطابق موافقتنامه )1301014014
4

مبلغ برآوردی2.279.570.654 :ريال  /مبلغ تضمين شركت در مناقصه113.978.532 :ریال
مدت زمان انجام کار 3 :ماه
پیش پرداخت %15 :در صورت تخصیص نقدینگی

134-96

لــذا كليــه پيمانكاران کــه دارای تجربه ،تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ مــی توانند پس از تاريخ درج آگهي نوبــت دوم در روزنامه به مدت پنج روز
جهت خرید اســناد مناقصه با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(  ) http://www.setadiran.irو واریز مبلغ خرید اسناد ( به صورت
الکترونیکی از طریق ســایت  http://www.setadiran.irبه حساب شماره ( )2170095417006نزد بانک ملی شعبه دارایی بندرعباس (جهت
خرید مناقصات عمرانی) و شماره حساب ( )0102164357002بانک صادرات(جهت خرید مناقصات داخلی)  ،اقدام نمایید .آدرس دستگاه مناقصه گزار:
بندرعباس – بلوار جمهوری اســامی – جنب شهرک مسکونی زیتون (نیروگاه قدیم) شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن،076-33512344 :
فاکس076-33512336 :
در صورت داشتن سواالت فنی با شماره تلفن 07633512338 :تماس بگیرید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت تا ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد ،الزم است در صورت عدم
عضویت قبلی ،شرکتها در سامانه فوق ثبتنام نمایند .ثبت شماره تلفن ،فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی است.
دستگاه نظارت :معاونت برنامه ریزی و مهندسی
به پيشنهادهاي فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهی واصل مي شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
محل بازگشایی پاکات :دفتر امور تدارکات

در اجرای آییننامه اجرایی ماده ( )5قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ( )2به شــماره  / 152001ت  52293هـ مورخ  1395/12/2شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی
در نظر دارد مجموعه باغات و زمینهای مزروعی خود به شرح جدول ذیل را برابر شرایط مندرج در اسناد مزایده حداکثر به مدت یکسال به اجاره واگذار نماید؛ لذا به آگاهی عالقمندان به اجاره میرساند پس
از رویت این آگهی و مجموعه مورد نظر از طریق مراجعه به سایت شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی به آدرس  www.agrw.irنسبت به دریافت قابل اسناد مزایده به صورت  PDFاقدام نمایند.
موضوع تجدید مزایده اجاره مجموعه باغات و زمینهای مزروعی شرکت به مدت حداکثر یکسال
مبلغ فروش اسناد مزایده  500/000ریال است که متقاضیان میتوانند با پرداخت از طریق درگاه بانک ملی در سایت مذکور فایلهای مربوطه را دانلود نمایند.
مهلت دانلود و دريافت اسناد مناقصه :تا ساعت 24مورخ 1397/01/08
مزایده گران بایستی فایلهای دانلود شده را چاپ کرده و کلیه اوراق مربوطه را به همراه این آگهی و سایر مدارک درخواستی به نحوی که در شرایط مزایده ذکر گرديده مهر و امضای قلمی نموده و در پاکت
های مزایده قرار داده و در مهلت مقرر عودت نمایند.
مزایدهگران مکلفند معادل مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع مزایده مندرج در جدول ذیل ،ضمانتنامه بانکی مطابق آئین نامه تضمین برای معامالت دولتی تهیه و یا مبلغ تضمین را در وجه شماره حساب
 340100004001117306376891IRبه نام تمرکز وجوه سپرده شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی نزد بانک مرکزی واریز نموده و اصل ضمانتنامه یا فیش مربوطه را در پاکت (الف) مزایده ارائه نمایند.
زمان و محل تسلیم اسناد مزایده تکمیل شده :مزایده گران بایستی اسناد مناقصه تکمیل شده را تا ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  97/1/23به دبیرخانه مدیریت حراست شرکت آب منطقهای آذربایجان
به نشانی ارومیه انتهای شهید باهنر تحویل و رسید دریافت نمایند.
زمان بازگشایی پاکتهای مزایده :در ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ  97/1/23با حضور اعضای کمیسیون مزایده مفتوح و مورد بررسی قرار خواهند گرفت حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها با ارائه
معرفینامه در جلسه افتتاح پاکتها بالمانع میباشد.
مدت اعتبار پیشنهادها شش ماه میباشد.
به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مزایده گران میتوانند به منظور کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای ( 044-31987288گروه درآمد و مشترکین) و ( 044-31987381امور تدارکات و خدمات پشتیبانی) تماس حاصل فرمایند.

ردیف

نام مجموعه باغات

وضعیت آبی

1

باغ حاشیه سد باراندوز ارومیه
باغات میوه از قبیل سیب ،آلو و زردآلو به مساحت تقریبی  13/5هکتار

آبی

100/000/000

2

زمینهای مزروعی محدوده سد آزادگان شهرستان بوکان
زمینهای مزروعی دیم به مساحت تقریبی  34هکتار

آبی

50/000/000

3

زمینهای مزروعی محدوده سد انحرافی شوریک شهرستان چایپاره
زمینهای مزروعی آبی به مساحت تقریبی  3هکتار

آبی

50/000/000

4

زمینهای مزروعی حاشیه روستای قورول سفلی شهرستان چایپاره
زمینهای مزروعی به مساحت تقریبی  5هکتار

آبی

50/000/000

5

زمینهای مزروعی حاشیه روستای بسطام ( F1و F2
شهرستان چایپاره
زمینهای مزروعی در دو قطعه بمساحت تقریبی  9و  58هکتاری

آبی

100/000/000

6

زمینهای مزروعی محدوده سد دریک شهرستان سلماس
باغات سیب و زردآلو و زمینهای مزروعی بمساحت تقریبی 17/2هکتار

دیم آبی

100/000/000

7

باغ کمپ سد مهاباد:
باغات میوه از قبیل سیب،گالبی،زردآلو و گیالس بمساحت تقریبی  3/2هکتار

آبی

20/000/000

8

زمینهای مزروعی و باغ حاشیه سد بوکان:
زمین مزروعی و باغات میوه از قبیل سیب ،زردالو و آلو بمساحت تقریبی  6/9هکتار

دیم آبی

20/000/000

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

مبلغ تضمین (ریال)

شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي

نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی
شــهرداری هرسین در نظر دارد به استناد مصوب شــماره  16مورخ  1396/8/29شورای اسالمی شهر
هرســین نسبت به اجاره محل نصب وســایل بازی کودکان واقع در پارک دانشجو (ورودی غربی شهر
هرســین) به متراژ  60متر مربع به منظور اســتقرار سرسره بادی ماشین شارژی و استخر توپ در سال
 1397به مدت یک ســال شمســی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .کلیه افراد حقیقی و حقوقی
میتوانند از تاریخ نشــر آگهی نوبت اول تا  4روز اداری (کاری) پس از انتشــار آگهی نوبت دوم جهت
دریافت اسناد ،مدارک و شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری هرسین مراجعه و
ضمن بازدید از محل در مزایده مذکور شرکت نمایند.
مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت  10روز اداری(کاری) میباشد.
زمان و محل بازگشــایی پیشــنهادها راس ساعت  9صبح روز شــنبه مورخ  97/1/18در دفتر شهردار
میباشد.
هزینه برآورد کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند
سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
س شهرداری هرسین 083-45124440-1
شماره تما 
رديف

مشخصات مورد اجاره

1

محل نصب وسایل بازی کودکان واقع در پارک دانشجو (ورودی غربی
شهر هرسین) به متراژ  60متر مربع به منظور استقرار دستگاههای سرسره
بادی ،ماشین شارژی و استخر توپ

مبلغ پایه کارشناسی در سال
( 1397ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
مزایده (ریال)

25/200/000

1/260/000

کیومرث اسدی  -شهردار هرسین

نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهرداری هرســین در نظر دارد به استناد مصوب شــماره  16مورخ  1396/8/29شورای اسالمی شهر
هرسین نسبت به اجاره جایگاه CNGخود واقع در شهر هرسین – انتهای بلوار سپاه پاسداران – میدان
ولیعصر(عج) جنب ترمینال مســافربری هرســین – نورآباد به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده
عمومی اقدام نماید .کلیه شــركتهاي بهره بردار میتوانند از تاریخ نشــر آگهی نوبت اول تا  4روز اداری
(کاری) پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد ،مدارک و شرایط شرکت در مزایده به واحد امور
قراردادهای شهرداری هرسین مراجعه و ضمن بازدید از محل مورد اجاره در مزایده مذکور شرکت نمایند.
مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت  10روز اداری (کاری) میباشد.
زمان و محل بازگشــایی پیشنهادها راس ســاعت  9صبح روز شــنبه مورخ  97/1/18در دفتر شهردار
میباشد.
هزینه برآورد کارشناســی به عهده برنده مزایده میباشد برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند
سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
س شهرداری هرسین 083-45124440-1
شماره تما 
رديف

مشخصات مورد اجاره

مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه
(درصد سهم بهرهبردار)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

جایگاه  CNGبا ظرفیت  1500متر مکعب در
ساعت با 3ديسپنسر دو نازله

 45درصد (چهل و پنج درصد)

961/425/000

کیومرث اسدی  -شهردار هرسین

