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آگهي ميپذيرد

نوبت دوم

آگهی مزایده امالک بانک ملی استان بوشهر -شماره 97/2
خواهد بود .
زمان بازگشــائی پاکات حاوی پیشــنهادات متقاضیان ساعت10صبح روز شنبه مورخ 1397/04/02
مکان :سالن اجتماعات اداره امور شعب بانک ملی بوشهر طبقهچهارم زیر نظر اعضای کمیسیون مناقصات و مزایده های اداره
امور و ناظر محترم اداره کل بازرسی استان خواهد بود .

اداره امور شــعب بانک ملی استان بوشهر در نظر دارد قسمتی
از امــاک خــود را از طریق مزایــده کتبی بر مبنــای قیمت پایه
در وضعیــت موجــود و به صورت نقدی  ،نقد و اقســاط  ،بدون
متصرف و متصرف دار به فروش برساند.
متقاضیــان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر  ،بازدید از
امالکدریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت درمزایده
به کلیه شــعب بانک ملی در سراسر کشور و یا اداره امور شعب
استان بوشهر  ،دایره مهندسی و امالک واقع در بوشهر -خیابان
امام خمینی (ره) –ساختمان اداره امور -طبقه سوم مراجعه ویا با
شماره تلفن  077-33321684تماس حاصل نمایند .
آگهی مزایده امالک بانک ملی اداره امور شــعب استان بوشهردرروزنامه سراســری عصــر ایرانیان در روزهای چهارشــنبه
مورخ  1397/03/09و پنجشــنبه مورخ  1397/03/10قابل روئیت
می باشد .
متقاضیان جهت دریافت اســناد مزایده می توانند از روز شنبهمورخ  1397/03/12لغایت روز ســه شنبه  1397/03/20به کلیه
شعب بانک ملی در سراسر کشور و استان مراجعه نمایند.
شروع دریافت پاکات حاوی پیشنهاد متقاضیان از روز دو شنبهمورخ  1397/03/21لغایت روز پنجشــنبه مــورخ 1397/03/31

شرایط مزایده:
-1بانک ملی ایران در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است.
-2پیشــنهادات فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر  ،مخدوش  ،مبهم
و مشروط مردود است .
-3رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
-4سپرده (ودیعه) شــرکت در مزایده معادل 5درصد قیمت پایه
مزایده هر ملک است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی
بین شهری در پاکت الف قراردهند
-5اسنادمزایده و قرارداد ها را می بایست پس از تکمیل در پاکت
ب قرا ردهند
-6برگه پیشنهاد مزایده می بایست در پاکت ج قرار داده شود
-7امالک دارای متصــرف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه

هزینه های مربوط به اخذ اســتعالمات مأخوذه در ارتباط با نقل
و انتقال و ســایر موارد ،کال» بر عهــده خریدار واگذار می گردد.
(هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود)
 -8با توجه به اینکه کلیه امالک با وضعیت موجود واگذار خواهد
شــد  ،بازدید از امالک الزامی اســت و .برای امالک متصرف دار
تخلیه ملک بر عهده خریدار است .
-9امالکی که به صورت نقد و اقســاط واگذار می شود  ،قرارداد
منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.
-10هزینه آگهی سراسری و کارشناسی هرملک برعهده خریدار
اســت در صورت وجود (تعداد برندگان مزایده )فقط هزینه آگهی
بین طرفین تقسیم می گردد.
ردیف

-11قبــل از امضای قرار داد از طرف بانک کلیه هزینه های اعالم
شده در یافت میگردد.
-12درزمان دریافت مدارک مزایده متقاضیان خرید می بایســت
مبلغ  200/000ریال به حساب ( 48000101قابل پرداخت درکلیه
شعب بانک ملی) واریز و اصل رسید تحویل دهند .
-13درصورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان (برای
یک ملک )باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.
-14متقاضیان خرید امالک به صورت نقد و اقساط می بایست در
برگه های شــرایط شرکت در مزایده (که به صورت نقد و اقساط
در اختیار ایشــان قرار می گیرد) صراحت ًا به مدت زمان و ســود
مورد نظر براساس جدول ذیل اشاره نمایند.
شرح

1

درصورت خرید نقدی 10درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد (برای کلیه کاربری ها)

2

برای امالک کاربری تجاری  ،مسکونی  ،اداری به صورت 50درصد نقد و 50درصد الباقی در اقساط ماهیانه برای مدت  2سال بدون احتساب سود

3

برای امالک کاربری تجاری  ،مسکونی  ،اداری به صورت 30درصد نقد و 70درصد الباقی در اقساط ماهیانه برای مدت  24ماه با سود 20درصد

4

برای امالک کاربری صنعتی  ،کشاورزی و دامداری و خدماتی به صورت 30درصدنقد و 70درصدالباقی برای اقساط  2ساله بدون احتساب سود

5

امالک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت بال عزل به فروش می رسد.

ردیف

شماره ملک

نوع ملک

عرصه مترمربع

اعیانی مترمربع

کاربری

طبقه

آخرین وضعیت
ملک

مبلغ پایه مزایده
(ریال)

پنج درصد قیمت
پایه مزایده

آدرس

مالحظات

نحوه فروش

1

125/3160

ویالئی

209

60/135

مسکونی

یک طبقه

متصرفدار

5,500,656,000

275,032,800

بوشهر میدان بهشت صادق کوچه فردوس 29

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

2

394/3787

آپارتمان

----

33/76

مسکونی

طبقه سوم

متصرفدار

1,384,931,520

69,246,576

بوشهربزرگراه طالقانی روبروی منازل توسعه مسکن

حکم تخلیه ملک در حال پیگیری می باشد.

نقد

3

395/3787

آپارتمان

-----

55/76

مسکونی

طبقه چهارم

متصرفدار

1,419,788,160

70,989,408

بوشهر بزرگراه طالقانی روبروی منازل توسعه مسکن

حکم تخلیه ملک در حال پیگیری می باشد.

نقد

4

496/3035

آپارتمان

-----

41/180

مسکونی

طبقه اول

متصرفدار

5,100,000,000

255,000,000

بوشهر خ امام کوچه مسجد شهید عاشوری

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

5

43/467

10واحدسوئیت آپارتمان

60/207

930

مسکونی

پنج طبقه

تخلیه

3,250,000,000

162,500,000

شهرستان خورموج –میدان شهید مهدوی

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

6

3618/1040

ویالئی

77/323

150

مسکونی

یک طبقه

متصرفدار

685,440,000

34,272,000

شهرستان خورموج -خ شهید مطهری -کوچه نانوائی بسیج قدیم به سمت خ طالقانی

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

7

1/3

ویالئی

75/279

153

مسکونی

یک طبقه

متصرفدار

1,008,000,000

50,400,000

شهرستان خورموج خیابا ن شهید مطهری کوچه فرمانداری

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

8

156/3322

ویالئی

34/383

204

مسکونی

یک طبقه

متصرفدار

2,201,171,616

110,058,581

برازجان –میدان فردوسی –خیابان سازمانی

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

9

3860/29

آپارتمان

----

118

مسکونی

طبقه اول

تخلیه

1,239,840,000

61,992,000

بندر عسلویه کوچه خیام روبروی جوشکاری عدالت

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

10

4/1078

آپارتمان

----

92

مسکونی

طبقه اول

متصرفدار

1,270,483,200

63,524,160

بوشهر-کوی دواس-کوچه مسجد-کوچه خیاطی

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

11

16/4112

آپارتمان

----

3/88

مسکونی

طبقه سوم

متصرفدار

1,246,089,600

62,304,480

بوشهر خیابان جبری ساختمان آجری نبش پردیس – 21طبقه فوقانی تصفیه آب

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

12

735/1313

ویالئی

50/343

165

مسکونی

---

متصرفدار

2,520,000,000

126,000,000

شهرستان دیلم

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

13

735/1368

ویالئی

67/402

210

مسکونی

----

متصرفدار

1,612,800,000

80,640,000

شهرستان دیلم

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

14

1/607

ویالئی

51/214

76

مسکونی

---

متصرفدار

4,032,000,000

201,600,000

شهرستان دیلم

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

15

18/22

ویالئی

1308

400

مسکونی

----

متصرفدار

1,612,800,000

80,640,000

شهرستان دیلم –روستای بنه اسماعیل

بازدید از ملک الزامی است .فروش با شرایط موجود

نقد

تلفن  07733321684آماده پاسخگویی به ابهامات و سواالت شرکت کنندگان خواهد بود .

آگهی فراخوان تجدید مناقصه
دومرحله ای

50درصد نقد،الباقی بصورت اقساط 24
ماهه و بدون سود

50درصد نقد،الباقی بصورت اقساط 24
ماهه و بدون سود

اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر
نوبت اول

اداره کل مســکن و شهرســازی اســتان ســمنان در نظر دارد خرید دو دستگاه چیلر اســکرو هوا خنک  180تنی پروژه
بیمارستان  85تختخوابی مهدیشهر را از طریق مناقصه به شرکت های دارای مجوز طراحی ،ساخت و تولید دستگاههای
فوق الذکر واگذار نماید .لذا متقاضیان ذیصالح می توانند جهت بازدید از شــرایط شــرکت در مناقصه و دریافت اسناد از
تاریخ  97/03/013به آدرس سامانه setadiran.ir :مراجعه نمایند.
شناسه183760:

روابط عمومی اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان

w w w. t e j a r a t o n l i n e . i r

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

آگهي مناقصه عمومي (یک مرحلهاي)
شماره 97/151-1

مناقصه گزار :شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران
موضوع مناقصه :توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی امورهای هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
مهلت خريد و نحوه دريافت اسناد مناقصه:
داوطلبان مي توانند از روز چهارشــنبه مورخ  97/03/09لغايت روز پنج شــنبه مورخ  97/03/17به منظور دريافت اسناد مناقصه به
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
مبلغ خريد اســناد مناقصه :مبـــلغ  500/000ريال بابت خريد اســناد به حساب سپهر(شــماره  )0101853765005بانك صادرات
(کد)2008
تضمين شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  264/709/666به شرح زير مي باشد:
 ضمانت نامه بانکي حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه دیگر ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی می باشند ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران اصل فيش واريز وجه نقد به حساب جام به شماره  16720405/50بانك ملت شعبه مركزي چالوستاريخ تحويل پاکات مناقصه  :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ  ( 97/03/28کلیه اسناد و مدارک مربوط به پاکات الف،ب و ج می بایست
توسط مناقصه گر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irبه صورت الکترونیکی بارگذاری گردد ).ضمن ٌا اصل
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری می بایست به آدرس دفتر حراست و امور محرمانه اين شركـت واقع درنوشهر-
بلوار شهيد خيريان-ميدان وليعصر-نبش کوچه نيرو-طبقه چهارم ارسال گردد.
تاريخ گشايش پاکات مناقصه :زمان بازگشايي ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ  97/03/28در محل ستاد شرکت دفتر معاون برنامه
ریزی و مهندسی
((سایر موارد))
 هزينه آگهي هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار مي باشد. مبلغ پایه مناقصه  5/294/193/311ریال می باشد. اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت کننده مورد بازگشايي قرار خواهد گرفت . به پيشنهادهاي فاقد سپرده،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از مدت مقرر ارايه شود مطلق ٌا ترتيب اثر داده نمي شود. فهرست بهاي سال  1397شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران مالک عمل ميباشد. حضور يک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفي نامه کتبي در جلسه گشايش پاکات آزاد مي باشد. محل تامین منابع 60 :درصد اعتبار از منابع عمومی موضوع ماده  5قانون حمایت از صنعت برق کشــور (موســوم به بنده ) ابالغی ازسازمان ساتبا و  40درصد مابقی از محل منابع داخلی تامین شده است.
 ارائه تصوير مصدق گواهي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مديريت و برنامه ريزي کشور در رشته نیرو(پست،انتقالو توزیع نیرو) الزامي مي باشد.
ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .ضمنا جهت اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن011-52140254
امورتدارکات تماس حاصل نماييد.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

