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 تاریخ: 
 شماره: 

 پیوست:

 96-108-ب-آگهی مزایده عمومی فروش امالك و مستغالت شماره الف

 سهامی آب منطقه اي گیالن عرصه و اعیان سایت ماشین آالت و انبارهاي سابق شرکتفروش 
 

شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان سایت ماشین آالت و انبارهاي سابق شرکت به مساحت 
را بصورت مزایده از طریق سامانه تدارکات  و مندرج در اسناد مزایده رمربع داراي سند مالکیت با اطالعات مشروحه ذیلمت 11/21589

به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري مزایده از  200961076000001الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 
ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  دریافت اسناد مزایده تا

www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. به پیشنهادهاي واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

 و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:
 013 – 33669021 -9نی دستگاه مزایده گزار: شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن ـ رشت ـ بلوار امام خمینی ـ تلفن: نام و نشا -1

 1711شماره ثبت:        0107201043757شناسه ملی:       411356488953کد اقتصادي:        4188866789کد پستی: 
نیروي دریایی و میدان امام علی(ع) ـ روبروي باشگاه ورزشی آب منطقه اي  نشانی ملک: رشت ـ بلوار امام علی(ع) ـ حد فاصل میدان -2

 گیالن.
 ریال 000,702,460,182مبلغ پایه مزایده:  -3
(نه میلیارد و صد و بیست و سه میلیون و  100,035,123,9مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ  -4

که باید به نفع کارفرما با مدت اعتبار حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد که براي یک دوره سه سی و پنج هزار و صد) ریال 
نزد بانک ملی  2175084406002ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد ارائه گردد و یا به صورت فیش واریز سپرده مزایده به شماره حساب 

 شعبه مرکزي رشت ارائه گردد.
ریال (صد و پنجاه هزار ریال) به شماره حساب 000,150ل دریافت اسناد از سایت: متقاضیان پس از واریز مبغ تاریخ مهلت و مح -5

لغایت پایان وقت اداري  6/12/96مورخ  یکشنبهصبح روز  8بانک ملی شعبه گیل رشت (درآمد متفرقه)، از ساعت  2175084411006
 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و براي دانلود اسناد اقدام نمایند.  12/12/96مورخ  شنبهروز 

 تاریخ، مهلت، محل تحویل و تاریخ بازگشایی اسناد مزایده: مزایده گران می بایست اسناد مزایده را مطالعه و ضمن تأیید اسناد مزایده در -6
رسال پاکت الك و مهر شده الف (اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر نسبت به ا

به دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن  22/12/96مورخ  شنبهسه روز  )15:15ساعت ( سپرده) تا پایان وقت اداري
دارند. ضمناً پیشنهادهاي واصله رأس  واقع در رشت ـ بلوار امام خمینی ـ  شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن تحویل و رسید دریافت

ردد. حضور یک نفر نماینده از بازگشایی می گبصورت الکترونیکی  در کمیسیون مزایده 23/12/96 مورخ شنبهچهارصبح روز  11ساعت 
 پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد.طرف 

 بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد. مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه -7
 021-41934اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبري و پشتیبانی  -8

 می باشد.
 هزینه چاپ آگهی هاي مربوط به موضوع مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد. -9

آماده پاسخگویی به سؤاالت  013-33660913ت و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن با شماره ضمناً امور تدارکا   -10
 شما در خصوص مزایده می باشد.
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