آگْی هسایذُ ضوارُ ب ( 97-فرٍش اهالن تصَرت ًمذ ٍ الساطی )
ششکت مذیشیت سامان ساصه غذیش ته نماینذگی اص ششکت مخاتشات ایشان دس نظرش داسد عدرذادی اص امرک

مراصاد دررد سا اص طشیر مضایرذه

عمرمی ته ششح ریل ته فشوش تشسانذ.
تاریخ فرٍش اسٌاد هسایذُ  :اص سوص چهاس شنثه مرسخ  97/11/24لغایت  97/12/07اص ساعت  8/30صثح عا ( 19حتی ایام عدطیل)
تاریخ تحَیل پاوات  :عا پایان وقت اداسی سوص شنثه مرسخ 97/12/11
تاریخ  ،زهاى ٍهىاى تازگطائی پاوات  :سوص یکشنثه مرسخ  97/12/12ساعت  9:30صثح
ّسیٌِ خریذ اسٌاد  :مثلغ  100/000سیال واسیض ته شماسه حساب سپهش  470-00667309-608نضد تانک پاسسیان شدثه سشداس جنگرل
(کذ شدثه )1238تنام ششکت مخاتشات ایشان
سپردُ ضروت در هسایذُ :تشای هش یک اص امک

مرضرع مضایذه  ،مدادل  %10قیمت پایه مضایذه آن ملک دراهذ ترد ،که آن سا تایستی طی

یک فقشه چک عضمینی تانکی دس وجه حساب شماسه  3380104073تانک ملت شدثه میشداماد ( ته نام ششکت مذیشیت سامان ساصه غرذیش
) یا ضمانتنامه مدتثش  ،قاتل عمذیذ  ،غیش مششوط و غیش قاتل انتقال ته غیش ته نام ششکت مرذیشیت سرامان سراصه غرذیش ( مرذیشیت امرک

) اص

تانک های کشرس ادز و عحریل نماینذ.
آدسس محل فشوش اسناد

شماسه عماس

گیکن-سشت چهاس ساه گلساس-طثقه سرم-اداسه دشیذ و قشاسدادها

01332132333-01332132370

متقاضیان میتراننذ جهت کسة اطکعات تیشتش تا شماسه علفنهای منذسج دس جذول عماس حاصل نماینذ.
آدرس اهالن هَرد
فرٍش

پالن ثثتی

عرصِ

اعیاى

ًَع

(هتر هرتع)

(هترهرتع)

وارتری

رضت خیاتاى اهام خویٌی -خیاتاى
ًاهجَ-رٍترٍی پلی ولیٌیه ضروت

4500/7

317

1348

هسىًَی

هیساى هالىیت
ضطذاًگ

ًفت

لیوت پایِ هسایذُ تصَرت
تمریثی (ریال)

74/000/000/000

رضت خیاتاى استماهت-خیاتاى
ضْیذ هراد تالل زادًُ-ثص تي
تست رز -پالن -122ساختواى

هطتول تر ٍ 6احذ هسىًَی -طثمات اٍل تا

14/29285

220/64

706/77

هسىًَی

ضطذاًگ

8/500/000/000

طثمِ ّوىف ضاهل یه ٍاحذ تجاری تِ

رضت پیرسرا –رٍترٍی فرٍضگاُ
چْار طثمِ ً -وای سٌگی-

ٍ 1050 ٍ123
تالیواًذُ 1050

270/07

1033/44

تجاری-
هسىًَی

هساحت  85هتر هرتع ٍ یه ٍاحذ هسىًَی

ضطذاًگ

17/500/000/000

ضْیذتْطتی) ًثص وَچِ تي تست –
جٌة تاًه سیٌا-ساختواى اداری
لذین اهلص

تِ هساحت  97هتر هرتع ٍ طثمات اٍل تا
سَم ضاهل سِ ٍاحذ هسىًَی تِ هساحت

ساختواى هسىًَی ٍ 10احذی
اهلص تر خیاتاى اصلی ضْر (خیاتاى

سَم ّر طثمِ ضاهل ٍ 2احذ هسىًَی تِ
هساحت  170هتر هرتع هی تاضذ

هسىًَی ٍ 6احذی

صاتری-پالن -604ساختواى

تَضیحات

تمریثاً  80هتر هرتع هی تاضذ.
، 2106 ٍ 25/1033
2109 ، 2108 ، 2107

738/72

470

اداری

ضطذاًگ

16/580/800/000

فرعی از  25اصلی

رٍدسر -رحین آتاد-تر خیاتاى
اصلی ضْر ً-ثص وَچِ تي تست-
ادارُ ترق ساتك (هٌثع آب)رٍترٍی

164/100

1394

0

وتاتخاًِ عوَهی

تجاری-
اداری

ضطذاًگ

22/171/400/000

الّیجاى -خیاتاى حىین فیاض
الّیجی -اًتْای فیاض -12جٌة

19/307

هاسال-خیاتاى ٍلیعصر(عج ا-)...

-23/879

292

170

هسىًَی

ضطذاًگ

سَپرهاروت تاته
ًثص خیاتاى احتطاهی-ساختواى
اداری لذین هخاترات

29/360

979/12

776/86

اداری

ضطذاًگ

5/474/000/000
42/522/240/000

سیاّىل-خیاتاى اهام خویٌی
(رُ) -رٍترٍی تاًه تجارت-
ساختواى اداری ساتك هخاترات

34/114

1088/35

817

اداری

ضطذاًگ

31/876/950/000

ساختواى هسىًَی ٍیالیی
لاتلیت تثذیل تِ وارتری تجاری-
هسىًَی هی تاضذ
زهیي دٍ تر هی تاضذ -لاتلیت تثذیل تِ
وارتری تجاری – هسىًَی هی تاضذ

جذٍل ضوارُ  ( 1زهاًثٌذی الساط ٍ گرٍُ تٌذی تر اساس لیست هطخصات اهالن )

در صَرت پرداخت

گرٍُ

ارزش هله

حصِ ًمذی

الساط هاتمی ثوي الوعاهلِ

الف

عا سقف  10میلیاسد سیال

 %70قیمت پیشنهادی

اقساط  6ماهه تصرست مساوی

 %5عخفیف

ب

 10میلیاسد الی  50میلیاسد سیال

 %60قیمت پیشنهادی

اقساط  6ماهه تصرست مساوی

 %5عخفیف

ج

 50میلیاسد الی  100میلیاسد سیال

 %50قیمت پیشنهادی

اقساط  6ماهه تصرست مساوی

 %7عخفیف

د

 100میلیاسد سیال ته تاال

 %40قیمت پیشنهادی

اقساط  6ماهه تصرست مساوی

 %10عخفیف

ضروت هذیریت ساهاى سازُ غذیر
(هذیریت اهالن هخاترات)

ًمذی

