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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
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آگهی مزایده عمومی شماره 1400/4
 فروش امالک مازاد و تملیکی  بانک صادرات ایران

 مدیریت شعب استان اردبیل

قیمت  پایه 
مازاد بر 10  تا  10کارشناسی

تا  500
مازاد بر 500  

تا  1000
مازاد بر 
1000

5۰/5۰/3۰/۲درصد

بانک صادرات ایران/ مدیریت شعب استان اردبیل

 بانک صادرات ایران
 مدیریت شعب استان اردبیل 

  بان��ک ص��ادرات ای��ران – اس��تان اردبی��ل در نظ��ر دارد امالک مازاد و تملیکی خ��ود را از طریق مزایده 
به فروش برس��اند. متقاضیان مي توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ، دریافت اس��ناد مزایده ، مطالعه 
م��دارک و بازدی��د از ام��الک م��ورد نظر خود ، همه روزه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/9 لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۱7 )غیر 
از ایام تعطیل( از س��اعت 8:۰۰  صبح لغایت ۱۴:۰۰ بعد از ظهر به دایره تدارکات و س��اختمان مدیریت 
ش��عب اس��تان اردبیل به آدرس -  اردبیل -  میدان ورزش س��اختمان مدیریت ش��عب بانک صادرات 
اس��تان اردبی��ل - طبق��ه اول مراجع��ه و ی��ا با ش��ماره تلفن ه��اي ۱ - 33۲5۴۱5۰ - ۰۴5 تماس حاصل 
 نمایند و پاکت هاي حاوي پیش��نهادات خرید خود را تا قبل از س��اعت ۱۴روز چهارش��نبه مورخ ۱۱/۲7/
۱۴۰۰ به دبیرخانه این مدیریت تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. جلس��ه بازگش��ایي پاکات پیش��نهادات خرید 
ش��رکت کنندگان در روز ش��نبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/3۰ رأس س��اعت ۱۰ صبح درمحل س��الن اجالس 
ساختمان مدیریت شعب استان اردبیل واقع در اردبیل -  میدان ورزش با حضور مسئولین ذیربط مفتوح 
و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزایده در جلسه بازگشایي بالمانع و منوط به ارائه رسید 

تسلیم پاکات به بانک مي باشد.
توضیحات و شرایط:

۱- جه��ت خری��د پ��اکات مزای��ده و دریافت اس��ناد و اوراق مزایده ، ارائه فی��ش واریزي به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ 
ریال به حس��اب ۰۱۱3356۰۴6۰۰9 بنام دایره تدارکات و س��اختمان نزد ش��عبه میدان ورزش کد ۴335 

الزامي است. 
۲- مطالعه مدارک و سوابق امالک و بازدید از آنها ، قبل از شرکت در مزایده براي تمامي شرکت کنندگان 

در مزایده ضروري است. 
3- بانک در رد و یا قبول یک یا تمامي پیشنهادات خرید مختار است.

۴- کلیه امالک با وضع موجود به فروش مي رسند.
5- مسئولیت تخلیه و کلیه هزینه هاي متعلقه مربوط به امالک داراي متصرف و نیز تغییر و تمدید کاربری 

ملک به عهده خریدار مي باشد.
6- اخذ رضایت مالک یا موجر در امالک دارای حق سرقفلی و یا کسب و پیشه و تجارت به عهده خریدار 

می باشد.
7- نوع تضمین ش��رکت در مزایده بایس��تی ضمانت نامه بانکی غیر از بانک صادرات ایران یا چک بانکی 
بانک صادرات ایران یا رسید واریز وجه نقد به حساب دایره تدارکات و ساختمان بوده و میزان آن به شرح 

جدول ذیل می باشد. 
 )ارقام به میلیارد ریال(

8- جهت واگذاری امالک واقع در ش��هرکهای صنعتی بصورت » نقد و اقس��اطی« ملک ش��هری برای 
تضمین ترهین می گردد.

شرایط پرداخت:
۱- صد در صد نقد )۱۰۰ درصد نقد(

۲- نقد و اقساط :  طبق شرایط پرداخت مندرج در جدول ذیل و برگ شرایط شرکت در مزایده با کارمزد 
)سود( مصوب بانک و حداکثر در اقساط 6۰ ماهه می باشد.

 تبصره ۱: در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي ، اولویت صرفًا با پیشنهاد "نقدي" است.
تبصره ۲: در صورتي که بین قیمت پیشنهادي » نقدي « و » نقد و اقساطي « اختالف بیش از ۱۰ درصد 
باش��د ، پیش��نهاد دهنده قیمت باالتر برنده خواهد بود و اگر اختالف تا ۱۰ درصد باش��د. برنده ، پیش��نهاد 

دهنده با شرایط نقدي است. 
تبصره 3 : در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي "نقد و اقساط" ، اولویت با درصد "حصه نقدي" 

بیشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود بانکي مصوب مي باشد.

  )نوبت اول(

 لطفا به اصالحات احتمالی انجام شده درآگهی نوبت دوم مزایده که در روز پنج شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ در روزنامه سراسری تجارت منتشر می گردد ، توجه نمایید.

میزان و نوع پالک  ثبتيآدرس ملکشناسهردیف
 عرصهکاربرينوع ملکمالکیت

)مترمربع(
 اعیان

)مترمربع(

قیمت پایه 
 کارشناسی نقدی

)مبلغ به ریال(

قیمت تضمین 
شرکت در 

 مزایده
)مبلغ به ریال(

 شرایط
توضیحات پرداخت

اردبیل- نبش ۱۲۲33
ششدانگ -  ۱۴۲5/۲/۱میدان عالی قاپو

 ۱۰ درصد نقد    ۱۱7۱98۱3۰.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰شعبهساختمانملکی
 9۰ درصد اقساط

دارای سند تک برگ - تخلیه - فروش 
با وضع موجود

اردبیل- نبش ۲۲۲7۰
ششدانگ - ۱۲/۰۱/7۴3۴میدان مادر

 ۱۰ درصد نقد  ۱35366/597.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰937.۱۰۰.۰۰۰ساختمانساختمانملکی
   9۰ درصد اقساط

دارای سند تک برگ - تخلیه - فروش 
با وضع موجود

373۴9
خلخال- خیابان 

باهنر کوچه 
شاهد پالک ۴

۱۲7۱/۲۴ و 
۱۲7۱/۲5

ششدانگ – 
 ۱۰ درصد نقد597/۴5۰۰57.۰۱8.۰۰۰.۰۰۰735.۰9۰.۰۰۰مسکونیساختمانتملیکی

  9۰ درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی – از ۴ واحد 
3 واحد تخلیه و یک واحد در اختیار 
متصرف می باشد- رفع تصرف و 

معارض به عهده خریدار می باشد- 
فروش با وضع موجود

۴۲۲68

پارس آباد - 
خیابان امام 

خمینی- نبش 
کوچه شهید 

نوری

ششدانک- ۱۱۲/۱۴5۲3/7۰7
تجاری - ساختمانملکی

 ۱۰ درصد نقد  ۱37/۲3۰8/86۱۲3.35۴.96۰.۰۰۰۱.۰66.775.۰۰۰مسکونی
   9۰ درصد اقساط

دارای سند تک برگ - تخلیه - فروش 
با وضع موجود

پارس آباد-        58853
ششدانگ - ۱3۱/5۱9اسالم آباد

 ۱۰ درصد نقد  ۴۲۱/7۱۴۲/85.۰5۰.۰۰۰.۰۰۰۲5۲.5۰۰.۰۰۰مسکونیساختمانتملیکی
   9۰ درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی - عدم تخلیه 
-  فروش با وضع موجود

پارس آباد -  6885۴
ششدانک - ۱3۱/۴8اسالم آباد

 ۱۰ درصد نقد 3۲8۱۰۴3.98۰.۰۰۰.۰۰۰۱99.۰۰۰.۰۰۰مسکونیساختمانتملیکی
    9۰ درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی - عدم تخلیه 
-  فروش با وضع موجود

گرمی- روستای 776۴5
ششدانک - 6۱/۲7/۱/۲8ییل دگرمانی

 ۱۰ درصد نقد 5۰۰۰7۱67.66۰.۰۰۰.۰۰۰383.۰۰۰.۰۰۰کارگاهکارگاهتملیکی
    9۰ درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی - عدم تخلیه 
- فروش با وضع موجود - افراز عرصه 

در محل به عهده خریدار

گرمی – جنب 8۱۰۱۱8
ششدانک - ۱۲78/۱۲۰/6۰۲9دانشگاه پیام نور

 ۱۰ درصد نقد ۲566۰۴.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲۱5.۰۰۰.۰۰۰مزروعیزمینتملیکی
    9۰ درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی - فروش با 
وضع موجود

مشکین شهر – 99879
روستای مسدرق

مقدار یک سهم 
مشاع از هشت سهم 
مشاع از ده شعیر و 

چهار خردل مشاع از 
96 شعیر پالک ۱۲

ششدانک - 
 ۱۰ درصد نقد   68۰۰۱۴35۲.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱35.۰۰۰.۰۰۰دامداریسولهتملیکی

  9۰ درصد اقساط
دارای سند انتقال اجرایی – تخلیه - 

فروش با وضع موجود

۱۰9۱35

گرمی- روستای 
بیل داشی - 

جاده بیل داشی 
- لنگان

۱35/97 مفروضی 
از 96 فرعی

ششدانگ- 
۱۰ درصد نقد     9۰ درصد ۴6۲3۱۲96۱۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰5۱۲.۰۰۰.۰۰۰دامداریسولهتملیکی

اقساط

دارای سند انتقال اجرایی -  تخلیه -  
رفع تصرف و معارض به عهده خریدار 

می باشد -  فروش با وضع موجود

سيستم مديريت يکپارچه / کد 1۰/۲5/۰۰/ف

  آگهی مناقصه عمومی 
نوبت اوليک مرحله ای )شماره 169/ن ج/1۴۰۰(

 شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد پروژه اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژو فونداسیون 
دوحلقه چاه عمیق به روش دورانی در سطح استان البرز را از محل اعتبارات منابع داخلی و از طریق مناقصه عمومي 

به پیمانکار واجد شرایط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته کاوش های زمینی واگذار نماید.
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برآورد بر اساس فهارس بهاء ابنیه ، تأسیسات 
برقی و چاه س�ال 1400, مبلغ 31,547,624,876 ریال و مدت اجراي کار 6 )ش�ش( ماه شمس�ي و مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 1,076,428,746 ریال به صورت واریز نقدي به حساب شرکت, ضمانتنامه بانکي، چک تضمین 

شده بانکي و یا مطالبات قطعي تایید و بلوکه شده نزد شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1400/11/23 و محل تحویل اسناد اداره دبیرخانه 

شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 15 روز یکشنبه  مورخ 1400/11/24 خواهد بود.

قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ 1,000,000 ریال واریزي به به حساب شبا 110180000000000142629178 
IRبانک تجارت شعبه مرکزی کرج )به نام شرکت آب و فاضالب استان البرز(

داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 1400/11/09 تا پایان وقت اداري روز س�ه ش�نبه 
مورخ1400/11/12 با دردس�ت داش�تن معرفي نامه به دفتر قراردادهاي ش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز  واقع 

درکرج- انتهاي بلوارشهید چمران � ساختمان شماره یک مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 026-32117152  

هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات ، به آدرس) iets.mporg.ir(  مراجعه نمایید. 

 شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(

پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 30007122 هستیم.

 آگهي تجدید مناقصه اجرای
 پروژه زیرسازی معابر سطح شهر 

شهرداری کارچان در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 333500 مورخه 1400/07/19  تا سقف مبلغ 2,900,000,000 ریال )دو میلیارد و 
نهصد میلیون ریال( از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سال 1400 و مبلغ 2,000,000,000 ریال) دو میلیارد ریال( از محل اعتبارات 
جاری شهرداری سال 1400 از طریق مناقصه عمومی نسبت به اجرای پروژه زیرسازی معابر شهر کارچان اقدام نماید،لذا متقاضیان مي توانند 
جهت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداري مورخه 1400/11/03 و جهت شرکت در مناقصه تا پایان وقت اداري مورخه 1400/11/13 
به سامانه تدارک الکترونیک دولت مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33543474-086 واحد امور قراردادهاي شهرداري 

کارچان تماس حاصل نمایند. 

ت  دوم 
نوب

           شهرداری کارچان

 

آگهی  تجدید  مزاید عمومی  به  شماره  
100000564۳00000۲ ) شماره  مزایده  مرجع  (  11۲0/564۳

شهرداري  میالجرد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۲8 مورخ ۱۴۰۰/۰6/۲3 شوراي اسالمي شهر  کاالهای  خود  به  شرح  مذکور  و  با  جزئیات  مندرج در  اسناد  مزایده   
را  با  بهره  گیری  از   سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir با  شماره  مزایده   ۱۰۰۰۰۰56۴3۰۰۰۰۰۲   به  فروش  برساند   

شهرداري  ميالجرد
 

زم��ان انتش��ار آگه��ي در روزنام��ه نوب��ت اول و م��ورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲6    نوب��ت دوم م��ورخ   
   ۱۴۰۰/۱۱/۰9

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰9 تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
زمان بازگشایي روز مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲3 راس ساعت ۱۰/۰۰ 
زمان اعالم برنده مزایده: حداکثر یک هفته پس از بازگشایي

مهلت بازدید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲6 الي ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
رعایت موارد ذیل الزامی می باشد

۱-  مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده 
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در 

مزایده و دیعه ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات ،اعالم برنده ، واریز وجه مزایده  و تحویل 
کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲-  پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم 
موضوع مزایده  بازدید به عمل آید 

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن 
با شماره های زیر تماس حاصل نمایند تماس ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه بخش ثبت 

نام پروفایل مزایده گر موجود است  .  مرکز  پشتیبانی  و  راهبری  سامانه  : ۴۱93۴ -۰۲۱
اطالعات تماس  دفاتر  ثبت  نام  سایر  استانها    در  سایت  سامانه   بخش  تبت  نام  / پروفایل  

مزایدگر  موجود  است  

ت دوم
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مبلغ تضمین به ریالقیمت پایه به ریالمدلشماره خودرونوع خودروردیف

۱8.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱385 ظرفیت  ۱8  تن   ۲ محور   6چرخ  368 ب  ۲9 ایران ۴7کامیون  بنز  کمپرسی تیپ آتکو ۱8۲8 تک  کابین  سقف  کوتاه۱

۲   NPR7۰L  383۱3888.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰85۰.۰۰۰.۰۰۰ ع 38 ایران ۴7کامیون  زباله  کش  ایسوزو  تیپ

3 TDL86   ۱38۰7.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰73۰.۰۰۰.۰۰۰بکهو  لودر

۴ GLXI  887۱39۰9۰۰.۰۰۰.۰۰۰9۰.۰۰۰.۰۰۰۰ ن ۱۲ ایران 57پژو  ۴۰5  تیپ

 آگهي  مناقصه عمومي 
یک مرحله اي شماره ۲000005۳80000074

1.   نام ش�رکت و نش�اني : ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي به نش��اني : اراک ، خیابان امام موس��ي صدر، امور پش��تیباني با تلفن تماس 3۲۲۲6۰33- ۰86-۰863۲۲۲8۰38 در نظر دارد مناقصه 
عمومي زیر را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.لذا از کلیه ش��رکت هاي واجد صالحیت دعوت به عمل مي آید در صورت تمایل نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنا کلیه 
مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 

و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2. شرح مختصري از مناقصه

شرحرد     یف

طراحي، خرید تجهیزات، نصب و اجرا و راه اندازي شبکه فیبر نوري هوایي ADSS در سطح شرکت توزیع نیروی  برق استان مرکزی ۱
  3- س��پرده ش��رکت در مناقصه  به مبلغ ۲.۴5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باش��د، مناقصه گران میبایس��ت مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي ،ضمانت نامه موسس��ات بیمه گر،گواهي خالص مطالبات قطعي 
تایید ش��ده   توس��ط امور مالي ش��رکت توزیع ،چک تضمین ش��ده بانکي یا واریز وجه به حس��اب جاري ش��ماره 7۰۱8۱۱۱۱33۱۱9۴ به نام ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي بانک  قرض الحسنه مهر ایران  

شعبه امام خمیني اراک ارائه نمایند.
 4- به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرردرفراخوان واصل ش��ود و هم چنین به پیش��نهادهاي فاقد س��پرده، س��پرده هاي مخدوش ،سپرده هاي کمتر از میزان 

مقرر، چک شخصي ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاریخ درج آگهي نوبت دوم  به مدت 5 روز کاري

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 5۰۰۰۰۰ ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به شماره ۰۱۰۱85۲9۱8۰۰3 شعبه میدان شهدا .
6-مهلت وبازگشایي اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۴۰۰، زمان بازگشایي ساعت ۱3:3۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲5مي باشد.

7- محل تحویل و بازگشایي: اراک، میدان دارایي، خیابان امام موسي صدر ،شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزي ،واحد دبیرخانه .
محل بازگشایي: سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.

8- مبلغ برآوردي مناقصه 6۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد.
9-سایراطالعات وجزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱۴۱93۴ دفتر ثبت نام اراک : ۰86-33۲۴5۲۴8

ت دوم
  نوب

  

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 

شرکت توزیع نیروی برق 
استان مرکزی


