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امامصادق)ع(: كامل كردن يك ماه روزه  داری به پرداخت زكات  فطره است، 
همان طور كه صلوات بر  رسول خدا )ص( كمال نماز  به شمار می رود.

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران در نظر دارد در راستاى اجراى سیاستهاى مالى مستند به مجوز 
صادره از سوى هیئت مدیره شرکت به شماره 2383/18101  مورخ 98/11/19و تایید مجمع عمومى به شماره 
98/18/17974 مورخ 98/11/1 نسبت به فروش 40 قطعه زمین و ساختمان  مازاد بر نیاز خود با کاربرى تجارى 
،کارگاهى و مسکونى  در شهر پرند از طریق مزایده عمومى و بر پایه اعالم نظر کارشناس رسمى دادگسترى 
اقدام نماید امالك مذکور  مستند به مصوبات هیئت مدیره شرکت مادر تخصصى عمران شهر جدید پرند و در 
قالب قرارداد واگذارى به این شرکت واگذار شده است . مزایده مطابق با جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات 
مراحل  کلیه   . برگزار مى گردد  فراخوان درج شده 2099050139000002  به شماره  (ستاد)   الکترونیکى دولت 
برگزارى مزایده  از دریافت اسناد مزایده  تا ارائه پیشنهاد مزایده  گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مزایده  گران 
در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 

شرکت در این مزایده محقق سازند . 
تاریخ انتشار مزایده  در سامانه ستاد 99/03/03 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سایت سامانه ستاد  : از ساعت 10 مورخ 99/03/03 الى 99/03/21 ساعت 19 
مهلت زمانى ارائه پیشنهادات و پاکات تضامین  : ساعت 14  تاریخ 99/04/07 

زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح تاریخ   99/04/09 در امور بازرگانى و قراردادهاى ابفاى جنوبغربى 
استان تهران )مى باشد. 

مشخصات قطعات مطابق با جدول ذیل مى باشد. 
*تضمین و سپرده شرکت در مزایده به میزان  قیمت پیشنهادى  مى باشد. مبلغ تضمین یا به صورت واریز 

نقدى و یا ضمانتنامه بانکى مى باشد . 
« شرایط » 

*قیمت پایه کارشناسى و مشخصات زمین هاى موصوف مطابق با جدول ذیل مى باشد.
* انتخاب برنده و یا برندگان مزایده مطابق قانون و آیین نامه معامالت این شرکت و به روش مزایده به باالترین 
پیشنهاد واصله انجام مى پذیرد و کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى ، نقل وانتقاالت ، دارائى و مالیات 

برعهده برنده مزایده خواهد بود . 
* شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران ،  در رد یا پذیرش  یک و کلیه پیشنهادات مختار است . و در 

این خصوص اعتراضى پذیرفته نیست . 
*واگذارى زمین و ساختمان به متقاضیان ، بعد از انجام فرآیند قانونى مربوطه و با معرفى به شرکت عمران شهر 

جدید پرند و درقالب قرارداد واگذارى خواهد بود .( کلیه امالك به صورت شش دانگ مى باشد . ) 
*ارائه فیزیک اسناد ، پاکات ضمانتنامه ، قیمت پیشنهادى و درج شماره قطعات پیشنهادى بر روى پاکات الزامى 

مى باشد . 
*هرگاه اطالع حاصل شود پیشنهاد دهندگان  باهم تبانى کرده اند ، طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد . 

*به پیشنهاداتى که فاقد سپرده (تضمین شرکت در مزایده ) مى باشدو یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد

*پیشنهادات مزایده باید از هر حیث کامل وبدون نقص و بدون قید وشرط باشد و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب 
و نقص و قلم خوردگى نداشته باشد . درصورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك مزایده و یا ارائه مشروط 

ومبهم و برخالف شرایط مزایده ، پیشنهاد مربوطه مردود  خواهد شد . 
* سایر اطالعات تکمیلى مورد نیاز  در اسناد مزایده مندرج مى باشد 

 : پاکات  ارائه  و  مزایده  اسناد  در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  گزار جهت  مزایده  تماس دستگاه  اطالعات 
آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام خمینى (ره) روبروى نیروى انتظامى حوزه 
ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران -دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس :02141934
دفتر ثبت نام : 88969737  

شماره تماس امور قراردادها و بازرگانى شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران :02156172595 (داخلى 
136) و 09125240638

http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران

www.nww.ir : سایت شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور
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شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

وزارت جهاد کشاورزى

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در نظر دارد حمل نهاده هاى کشاورزى 
از مبداء مغان به نقاط داخل استان خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران واجد شرایط از طریق 
مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   . نماید  واگذار  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه 
آدرس  به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا 
www.setadiran.ir  خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه : 2099001547000004 روز سه شنبه مورخ 99/02/30 

روبروى مجتمع  دانشگاه  به آدرس خیابان  اردبیل  استان  : شرکت خدمات حمایتى کشاورزى  گزار  مناقصه  نشانى  و  نام   -2
تفریحى ورزشى شورابیل شهرك کشاورزى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل

3- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارك الکترونیکى دولت انجام 
مى گیرد (اصل فیش واریزى تحویل دفتر کمیسیون گردد )

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از روز سه شنبه مورخ 99/02/30 لغایت ساعت 17:00 روز پنجشنبه مورخ 
99/03/08

5- آخرین مهلت ارائه پاکات هاى پیشنهاد – بارگزارى در سامانه بصورت PDF تا ساعت 17:00 روز یکشنبه  مورخ  99/03/18
الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز دوشنبه مورخ 99/03/19 ساعت  12,00 ظهر در سالن جلسات استان مى باشد .

7- مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ 890,000,000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکى یا واریزى به شماره 
حساب شباى  IR-870100004001039706374385  نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی   خزانه دارى کل از طریق دستور 

پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکترى  990263500100000000000000000075  قابل ارائه میباشد .
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الکترونیکى بر 
ادارى  روز   پایان وقت  تا  بایستى بصورت فیزیکى و دریافت در پاکت در بسته  و ممهور حداکثر  ، مى  بارگزارى در سامانه 
یکشنبه مورخ 99/03/18 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت  ضمنٌا 
اینترنتى  شـرکت خدمات  آدرس  به  تلفن 04533518898  با شماره  تماس  توانید ضمن  بیشتر مى  اطالعات  جهت کسب 
حمایتى کشاورزى  www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http : // iets.mporg.ir     نیز مراجعه 

فرمایید .
تا  کد:14  ایران  پشتیبانى:021-41934  و  راهبرى  مرکز   : دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  پشتیبانى  تماس  شماره 

88924605-021 دفتر ثبت نام (اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل)

 

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى شماره  55/59/709    تاریخ 99/02/29                                           وزارت جهاد کشاورزى

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در نظر دارد حمل نهاده هاى کشاورزى 
از مبداء اردبیل به نقاط داخل استان خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران واجد شرایط از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
آدرس  به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا 
www.setadiran.ir  خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه : 2099001547000003 روز سه شنبه مورخ 99/02/30 

روبروى مجتمع  دانشگاه  به آدرس خیابان  اردبیل  استان  : شرکت خدمات حمایتى کشاورزى  گزار  مناقصه  نشانى  و  نام   -2
تفریحى ورزشى شورابیل شهرك کشاورزى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل

3-هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارك الکترونیکى دولت انجام 
مى گیرد (اصل فیش واریزى تحویل دفتر کمیسیون گردد )

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از روز سه شنبه مورخ 99/02/30 لغایت ساعت 17:00 روز پنجشنبه مورخ 
99/03/08

5- آخرین مهلت ارائه پاکات هاى پیشنهاد – بارگزارى در سامانه بصورت PDF تا ساعت 17:00  روز یکشنبه  مورخ  99/03/18
الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز دوشنبه مورخ 99/03/19 ساعت  09,00 صبح  در سالن جلسات استان مى باشد .

7- مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ 760,000,000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکى یا واریزى به شماره 
حساب شباى  IR-870100004001039706374385  نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی   خزانه دارى کل از طریق دستور 

پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکترى  990263500100000000000000000075  قابل ارائه میباشد .
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الکترونیکى بر 
ادارى  روز   پایان وقت  تا  بایستى بصورت فیزیکى و دریافت در پاکت در بسته  و ممهور حداکثر  ، مى  بارگزارى در سامانه 
یکشنبه مورخ 99/03/18 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت  ضمنٌا 
اینترنتى  شـرکت خدمات  آدرس  به  تلفن 04533518898  با شماره  تماس  توانید ضمن  بیشتر مى  اطالعات  جهت کسب 
حمایتى کشاورزى  www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http : // iets.mporg.ir     نیز مراجعه 

فرمایید .
شماره تماس پشتیبانى سامانه تدارکات الکترونیکى دولت : مرکز راهبرى و پشتیبانى:41934-021 ایران کد:14 تا 88924605-

021 دفتر ثبت نام (اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل)

 

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى شماره  55/59/708        تاریخ 99/02/29                                          

mahak-charity.org


