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آگهی مزایده عمویم

آگهی مزایده عمویم (حراج حضوری )

نـوبـت اول

نـوبـت اول

شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر قصد دارد اراضی تحت مالکیت خود را واقع در شهرستان خورموج به مساحت
 1604/124مترمربع را مطابق قوانین و مقررات موجود از طریق مزایده عمومی به شماره  1098001431000002با
شرایط زیر بفروش برساند.
■  -1هزینه فروش اسناد مزایده به مبلغ یکصد هزار ریال ( )100/000جهت واریز به حساب شماره
 4001103403018818بانک مرکزی  -بنام شرکت آب منطقه ای بوشهر میباشد.
■ -2تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی سه ماهه و یا واریز وجه نقد در وجه شرکت می باشد.
به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن مطلقاً
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
■ -3پس از اعالم برنده ،کل بهای زمین مورد مزایده نقدا ً از برنده دریافت می گردد .کلیه هزینه های مربوط به مالیات
و عوارض تا تاریخ برگزاری مزایده به عهده شرکت و از آن تاریخ به بعد به عهده برنده می باشد.
■ -4هزینه کارشناسی ،آگهی روزنامه و تنظیم تعهد نامه محضری به عهده برنده مزایده می باشد
■ -5مزایده گران عالقمند مي توانند يك سري كامل از اسناد مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) تهیه
نمایند .اسناد مزایده از تاریخ  98/4/19تا  98/4/22از طریق سامانه ستاد به آدرس  www:setadiran.irقابل دریافت
میباشد.
■  -6آخرين مهلت بارگذاری مدارک (پاکات الف ،ب و ج) بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحويل تنها نسخه
فیزیکی پاکت الف (ضمانتنامه) به مزایده گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده حداكثر تا ساعت  13روز یکشنبه
مورخ  98/4/30می باشد.
محل تحویل اسناد فیزیکی (پاکت الف) پیشنهادها ،بوشهر بلوار رئیس علی دلواری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
می باشد.
■  -7کمیسیون مزایده رأس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  98/4/31در محل قانونی شرکت سهامی آب منطقه ای
استان بوشهر تشکیل خواهد گردید.
■ -8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
■  -9به پیشنهاد فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود
مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مساحت(متر مربع)

قیمت کل( ریال)

کاربری

1579/13

4/250/000/000

ملکی

377/000/000

بوشهر میباشد که میبایست فیش واریزی به همراه درخواست شرکت در حراج جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر قراردادها تحویل گردد.
■ تضمین شرکت در حراج باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و یا واریز وجه نقد در وجه شرکت ارائه گردد به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های
مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی ،و نظایر آن مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
■ هزینه آگهی روزنامه و تنظیم تعهد نامه محضری به عهده برنده می باشد.
■ زمان فروش اسناد  :از تاریخ درج آگهی لغایت  98/4/24می باشد.
■ كميسيون حراج رأس ساعت  8صبح دوشنبه مورخ  98/4/31در محل دفتر کمیسیون شركت سهامي آب منطقه اي استان بوشهر تشكيل خواهد گرديد
■ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع حراج در اسناد درج شده است .

مشخصات اراضی بند محمد عبداهلل
قیمت پایه (ریال)

مساحت(هکتار)

کاربری

مبلغ تضمین (ریال)

آدرس

قطعه یک زمین بند
عبداله

149/160/000

37.29

زراعی

15/000/000

آبپخش – نرسیده به روستای

قطعه دو زمین بند
عبداله

131/720/000

32.93

زراعی

13/200/000

آبپخش – نرسیده به روستای

قطعه سه زمین بند
عبداله

157/080/000

39.27

زراعی

15/800/000

آبپخش – نرسیده به روستای

قطعه چهار زمین بند
عبداله

153/440/000

38.36

زراعی

15/400/000

آبپخش – نرسیده به روستای

قطعه پنج زمین بند
عبداله

152/080/000

38.02

زراعی

15/300/000

آبپخش – نرسیده به روستای

قطعه شش زمین بند
عبداله

151/120/000

37.78

زراعی

15/200/000

آبپخش – نرسیده به روستای

قطعه هفت زمین بند
عبداله

146/400/000

36.60

زراعی

14/700/000

آبپخش – نرسیده به روستای

قطعه هشت زمین بند
عبداله

141/080/000

35.27

زراعی

14/200/000

آبپخش – نرسیده به روستای

آدرس

قطعه نه زمین بند
عبداله

150/920/000

37.73

زراعی

15/100/000

آبپخش – نرسیده به روستای

شهرخورموج-خیابان
احمد نظامی – روبروی
هرنستان دخرتانه حجاب

جمع

1/333/000/000

333.25

-

133/900/000

-

مشخصات زمین ملکی شرکت سهامی آب منطقه ای واقع در شهرستان خورموج
مبلغ تضمین
(ریال)

■ شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر قصد دارد به استناد ماده  82قانون محاسبات عمومی و ماده  10آیین نامه معامالت شرکت اراضی تحت مالکیت
خود را واقع در شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش (اراضی بند عبداله ) به مساحت تقریبی  333/25هکتار مطابق قوانین و مقررات موجود جهت یک دوره
کشت از مهر  98لغایت خرداد  99به صورت دیم و یا دو نوبت آبیاری تکمیلی با مشخصات ذیل از طریق حراج عمومی اجاره دهد.
■ هزینه فروش اسناد حراج  ،به مبلغ  100/000ریال قابل واریز به حساب شماره  4001103403018818بانک مرکزی – بنام شرکت آب منطقه ای

بند عبداله
بند عبداله
بند عبداله
بند عبداله

بند عبداله

بند عبداله
بند عبداله
بند عبداله

مساحت های ذکر شده تقریبی بوده و در زمان تحویل زمین به برنده حراج با حضور متقاضی مجددا ً مساحی
و طی صورتجلسه ای تحویل خواهد شد.

امور قراردادها شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

امور قراردادها شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

آگهی مزایده عمویم

بند عبداله

تجدید آگهی مزایده عمویم
نـوبـت اول

نـوبـت اول
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر قصد دارد حدودیکصد و پنجاه هزار کیلوگرم ( 150/000کیلوگرم) انواع
مختلف ضایعات فلزی مازاد بر نیاز خود را مطابق قوانین و مقررات موجود از طریق مزایده عمومی به شماره
 1098001431000001با شرایط زیر به فروش برساند.
■  -1هزینه فروش اسناد مزایده  ،مبلغ یکصد هزار ریال (100/000ریال) جهت واریز به حساب شماره
 4001103403018818بانک مرکزی  -بنام شرکت آب منطقه ای بوشهر می باشد که می بایست فیش
واریزی جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر قراردادها تحویل گردد.
■  -2تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی سه ماهه و یا واریز وجه نقد در
وجه شرکت ارائه گردد .به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر،
چک شخصی  ،و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
■  -3پس از اعالم برنده مزایده ،کل بهای آهن آالت مورد مزایده نقدا ً از خریدار دریافت می گردد .کلیه هزینه های
مربوط به بارگیری ،حمل و توزین به عهده برنده مزایده می باشد  .در صورتی که وزن اقالم مورد مزایده بیشتر
یا کمتر از برآورد باشد تفاوت قیمت آن از برنده مزایده اخذ و یا مسترد خواهد شد.
■  -4هزینه کارشناسی  ،آگهی روزنامه  ،تنظیم تعهد نامه محضری به عهده برنده مزایده می باشد.
■  -5مزایده گران عالقمند مي توانند يك سري كامل از اسناد مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک
دولت (ستاد) تهیه نمایند .اسناد مزایده از تاریخ  98/4/19تا  98/4/22ساعت  13از طریق سامانه ستاد به
آدرس  www:setadiran.irقابل دریافت میباشد
■  -12آخرين مهلت بارگذاری مدارک (پاکات الف ،ب و ج) بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحويل تنها
نسخه فیزیکی پاکت الف (ضمانتنامه) به مزایده گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده حداكثر تا ساعت
 13روز یکشنبه مورخ  98/4/30می باشد.
■  -6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
■  -7کمسیون مزایده راس ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  98/4/31در محل قانونی شرکت سهامی آب
منطقه ای استان بوشهر تشکیل خواهد گردید.
■ -8به پیشنهاد فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل
شود  ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد
■  -9هر مزایده گر باید برای کل اقالم مورد مزایده ،پیشنهاد قیمت ارائه نماید.
■  -10پس از تعیین برنده ،کل اقالم مورد مزایده در حضور نمایندگان مزایده گذار توزین و بهای کل بر اساس
قبض باسکول قیمت واحد پیشنهادی محاسبه خواهد شد.
شرح کاال
ردیف

نوع کاال

مقدار

واحد

قیمت پایه
(ریال)

قیمت کل(ریال)

تضمین شرکت
در مزایده

1

آهن آالت از
نوع مختلف

150/000

کیلوگرم

24/000

3/600/000/000

344/000/000

امور قراردادها شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر قصد دارد تعدادی دیزل ژنراتور مازاد بر نیاز خود را مطابق قوانین
و مقررات موجود از طریق مزایده عمومی به شماره  1098001431000003با شرایط زیر بفروش
برساند.
■  -1هزینه فروش اسناد مزایده به مبلغ یکصد هزار ریال ( )100/000جهت واریز به حساب شماره
 4001103403018818بانک مرکزی  -بنام شرکت آب منطقه ای بوشهر میباشد.
■  -2تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی سه ماهه و یا واریز وجه نقد در
وجه شرکت می باشد .به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان
مقرر ،چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد
■ -3پس از اعالم برنده مزایده ،کل بهای دیزل ژنراتور مورد مزایده نقدا ً از خریدار دریافت می گردد.
کلیه هزینه های مربوط به مالیات و عوارض تا تاریخ برگزاری مزایده به عهده شرکت و از آن تاریخ به
بعد به عهده برنده مزایده می باشد.
■  -4هزینه کارشناسی ،آگهی روزنامه و تنظیم تعهد نامه محضری به عهده برنده مزایده می باشد.
■  -5مزایده گران عالقمند مي توانند يك سري كامل از اسناد مزایده را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیک دولت (ستاد) تهیه نمایند .اسناد مزایده از تاریخ  98/4/19تا  98/4/22ساعت  13از طریق
سامانه ستاد به آدرس  www:setadiran.irقابل دریافت میباشد
■  -6آخرين مهلت بارگذاری مدارک (پاکات الف ،ب و ج) بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد و
تحويل تنها نسخه فیزیکی پاکت الف (ضمانتنامه) به مزایده گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده
حداكثر تا ساعت  13روز یکشنبه مورخ  98/4/30می باشد.
محل تحویل اسناد فیزیکی (پاکت الف) پیشنهادها ،بوشهر – بولوار رئیس علی دلواری – شرکت
سهامی آب منطقه ای بوشهر می باشد.
■  -7کمیسیون مزایده رأس ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ  98/4/31در محل قانونی شرکت
سهامی آب منطقه ای استان بوشهر تشکیل خواهد گردید.
■ -8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
■ -9به پیشنهاد فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان
واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
■  -10هر مزایده گر می تواند برای دیزل ژنراتورها و تجهیزات جانبی آنها در بسته های سه گانه به
شرح جداول زیر پیشنهاد قیمت های جداگانه ارائه نماید.
امور قراردادها شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

