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 شركت گاز استان فارس
) سهامي خاص (

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 1401/35
) يك مرحله اي (

مناقصه گـزار: شركت گاز استان فارس
موضوع مناقصه: نصب انشعاب 

1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : نصب 3000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان داراب شامل 
شهرهاي داراب، فدامی و دوبرجی و روستاهاي شهرک شکاري، شهداي عشایر، بیخ و بنگل، قلعه بیابان، ولیعصر، ایثار، تله بارگاه، بخش فورگ، 
قالتویه، محمدآباد و سایر روستاهاي تابعه شهرستان داراب، به روش تأمین کاال، تجهیزات و نصب توأم PC به صورت فهرست بهایی )تهیه بخشی 

از کاال به عهده کارفرما(
2 -  مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : 

مبلغ تضمین حداقل به مبلغ  -/2/700/000/000   ریال می باشد كه باید توسط پیشنهاد دهنده به یكی از صورتهاي ذیل اقدام گردد.                  
الف( ضمانت نامه بانكی و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی داراي مجوز  از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

كه تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب( واریز وجه به شماره حساب شبا )                                                  ( با اخذ تأییدیه بر روي فیش واریزي از خزانه امور مالی شرکت گاز 

استان فارس
ج( سایرضمانت نامه هاي موضوع بندهاي )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4(آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 

94/9/22 مصوب هیات وزیران
3- زمان فروش اسناد  مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 1401/04/12  لغایت 1401/04/16 )از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت،  حداکثر 

تا ساعت 19:00(
4- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداكثر تا ساعت 13:00 روز سه شنبه  مورخ 1401/04/28 دبیرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس 

و سامانه تدارکات الکترونیک دولت
توجه: طبق شیوه نامه شماره 311578- 28/1 مورخ 93/7/5 وزارت نفت، مناقصه گران می توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در 

سامانه ستاد، تا  قبل از شروع گشایش پاکت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاري و تأیید نمایند.
5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداكثر براي یك بار قابل تمدید می باشد.

6- تاریخ، ساعت و محل گشایش پاكات: روز شنبه  مورخ 1401/05/01  ساعت  00: 08 ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس - بلوار 
استقالل – نبش خیابان باغ حوض –سالن وصال

7- شرایط مناقصه گر 
•داشتن رتبه تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور

•داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
•داشتن  ظرفیت آزاد  معادل حداقل برآورد پروژه  )-/53/985/873/789  ریال(

•داشتن تجهیزات الزم، تخصص و توانایی فنی و مالی انجام كار مطابق با استانداردهاي شركت ملی گاز ایران
•ارائه آخرین صورت هاي مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه 63268 وزارت اقتصاد و دارایی.

8- اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه: 
1-8- ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.ir و دریافت توکن

2-8- انجام واریزي  به  مبلغ -/000، 400 ریال  به حساب شماره 4001133404025447  بانك مرکزي جمهوري اسالمی ایران،  شناسه  واریز  
)306133458292740838300000000501(   و  شماره شبا                                                                 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت.
شركتهاي واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد می توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس setadiran.ir مراجعه نمایند. 
اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد )حداقل سه  نموده  ارزیابی كیفی كسب  را در  قبول  قابل  امتیاز  مناقصه گرانی كه حداقل   پشنهادات 
مناقصه گر(. اطالعات درج آگهی در وب سایت شركت گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به 

آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.
شماره فكس : 38209000- 38304074 - 071 - شماره تماس شرکت گاز استان فارس  071-38209443-9
تاریخ درج آگهی نوبت اول:  1401/04/07                              تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1401/04/08  

38494                                1340677
روابط عمومي شركت گاز استان فارس

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي 140160311034001225 مورخه 1401/03/02 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم عبداللهی فرزند آزاد بشماره شناسنامه 13786 و ملی 2301091422 
صادره از شیراز درششدانگ قسمتی از یک باب خانه بمساحت 40/25 مترمربع پالک فرعی 2433 از 2148 اصلی مفروز و مجزي شده از پالک 2148 اصلی واقع 
در بخش چهار شیراز خریداري از مالک رسمی برفی جهاندیده و صفر برزگر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/04/08             تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/23                38498/1966133                          677 م الف 

مصطفي علیخاني – رئیس واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2

آگهي مناقصه عمومي
1401-165

نوبت اول آگهی :1401/04/08 طلوع                                                                                 نوبت دوم آگهی : 1401/04/09 تماشا
با  از طریق مناقصه عمومی و  بتنی جهت قنات حاج شمس و شیخ محمدي را  لوله  نظر دارد خرید  سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شیراز در 
شرایط ذیل واگذار نماید. لذا از كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید، با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: 
شیراز ، میدان شهید مطهري، نبش بلوار قدوسی شرقی سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهري مراجعه نمایند. ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شمــاره 

تلفن07138431270- 07138431279 آماده پاسخگوئی می باشد.
1-مبلغ برآورد اولیه : 9/040/000/000 ریال                                                           2-مدت قرارداد : 2 ماه

3-مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ 455/000/000 ریال است كه باید به یكی از صورتهاي مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاكت ) الف ( به دستگاه 
مناقصه گزار تسلیم شود.                             الف - ضمانتنامه به نفع شهرداري شیراز با شناسه ملی: 14002091671   و كداقتصادي: 411364877455         

ب – فیش واریز نقدي به شماره حساب 100805504742بانک شهر ، کد مرجع 101660.
4-محل تحویل اقالم : محل پروژه                       5-آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 مورخه 1401/04/22 می باشد .

6-زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت 13:15 مورخه 1401/04/22 در محل سالن جلسات اداره كل حقوقی شهرداري شیراز واقع در چهار راه 
خلدبرین خواهد بود.                             7-هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

8-بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط  شهرداري و تصمیمات متخذه خواهد بود.
9-الزم به ذکر است هیچ گونه وجهی بابت پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

10-سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد. 
11-آگهی و اطالعات مربوط از طریق ســایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مـــــشاهده می باشد.

12-کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.                       1342226          38500
اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز

آگهي  حراج حضوري
1401-167 

نوبت اول: 08  / 04   /1401طلوع                                                                      نوبت دوم: 09  / 04   /1401 سبحان                                
منطقه چهار شهرداري شیراز در نظر دارد نسبت به فروش  اقالم بر اساس جدول زیر به صورت یکجا از طریق حراج حضوري اقدام نماید. لذا دعوت 
بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد حراج به آدرس: ابتداي بلوار امیر کبیر ساختمان شهرداري منطقه چهار طبقه زیر زمین– واحد 

قراردادها مراجعه نمایید. ضمنَا درصورت نیاز به اطالعات بیشتر ، شماره تلفن 3 -38310501 داخلی 253 آماده پاسخ گویی می باشد.
مورخ  روزشنبه   13 الی   8:00 ساعت  از  مذکور  اقالم  بازدید  جهت  توانند  می  باشند،  می  مذکور  حراج  در  شرکت  به  مایل  که  -متقاضیانی 
18 /04 /1401به آدرس بزرگراه امام خمینی ، جنب پمپ گاز جنت   - انبارسروش مراجعه نمایند. عدم مراجعه جهت بازدید موضوع حراج به منزله 

رویت بوده و چنانچه برنده حراج بعدا اظهار به جهل نماید پذیرفته نخواهد شد.
آدرسسپردهمقدارنام اموالردیف

یک عددسیلوی سیمانی 40 تنی 1
  بزرگراه امام خمینی ، جنب پمپ گاز جنت /000 /135

یک عدددکل مخابراتی 30 متری 2 - انبارسروش

3 دستگاه باالبر دستی بزرگ3

-ارائه ضمانتنامه بانکی با شناسه ملی: 14002091671 و كداقتصادي: 411364877455 یا واریز نقدي طبق جدول فوق به حساب جاري شماره 
100805504742 نزد بانک شهر شعبه چمران به کد مرجع )100545( بنام شهرداري شیراز )ارائه سپرده غیر از موارد اعالم شده مورد قبول نمی 
باشد( که می بایست حداکثر تا ساعت 13روز دوشنبه مورخ 20 /04 /1401 اخذ و یا واریز گردد. شایان ذکر است شرکت کنندگانی که بعد از 

تاریخ مذکور اقدام به واریز وجه سپرده شرکت در حراج نمایند، مجاز به شرکت در حراج نمی باشند.
-ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت ، کارت ملی یا شناسنامه و همچین دارا  بودن کارت اقامت معتبر براي اتباع خارجی ، زمان حضور در 

حراج الزامی میباشد. 
-ارائه تصویر شناسنامه یا کارت ملی و کارت پایان خدمت )براي افراد حقیقی( همچنین ارائه اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات شرکت 
و صاحبان امضاء شرکت  )براي افراد حقوقی(  ، به همراه اسناد حراج )ممهور به مهر و امضاء مجاز ( حد اکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 

20 /04 /1401 الزامی میباشد . 
-متقاضیان جهت اخذ اسنادحراج، شخصأ و یا از طریق معرفی نماینده با مراجعه به آدرس ابتداي بلوار امیرکبیر ساختمان شهرداري منطقه چهار 

طبقه زیر زمین– واحد قراردادها اقدام نمایند .      
-آگهی و اسناد از طریق سامانه شفافیت شهرداري شیراز به آدرس www.shaffaf.shiraz.ir  قابل رویت میباشد. 

اجتماعات  سالن  ساحلی جنوبی  -  متري  ابتداي 30  شیرازي  بلوار فرصت  در  واقع  راس ساعت 13  مورخ 21 /04 /1401  شنبه  سه  روز  -حراج 
شهرداري منطقه 7 برگزار میگردد.

-هزینه آگهی و حق الزحمه کارشناسی اقالم مورد حراج ، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سایر هزینه هاي مربوطه بعهده برنده خواهد بود. 
-برنده حراج عالوه بر مبلغ نهایی حراج 5% مبلغ پیشنهادي را بعنوان عوارض می بایست ظرف مهلت مقرر پرداخت و فیش آن را ارائه نماید.

-شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در این صورت سپرده ها مسترد می گردد.
-نحوه پرداخت: پرداخت بصورت 100%  نقدي می باشد.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد حراج مندرج است.                                 1342574                                38499
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز

آگهي تجديد مناقصه و ارزيابي کیفي
شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  2001005669000073

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات تکمیل مخزن 2500 مترمکعبی شهر داراب شهرستان داراب   
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مر حله اي نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط  با 

رتبه حداقل  5 در رشته آب جهت پروژ عملیات تکمیل مخزن 2500 مترمکعبی شهر داراب شهرستان داراب  اقدام نماید .
 1(محل پروژه : شهرستان داراب 

2(مدت اجرا ء پروژه : 24 ماه
3( مبلغ برآورد : 58.941.849.876 ریال

www.setadiran.ir 4(محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
5(تاریخ نهایی اخذ اسناد: 1401/04/11

6(تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: 1401/04/21
7(تاریخ كمیسیون باز گشایی پاکات ارزیابی: 1401/04/22  و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : 1401/04/25

8(به پیشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9(مبلغ تضمین شركت در مناقصه 2.948.000.000 ریال .

10( قیمت اسناد 2000000 )ریال( به حساب 1528936404 بانك ملت به شناسه پرداخت 240008037112 نام شرکت آب و فاضالب استان فارس 
که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

11(اعتبارات طرح از محل توسعه و ایجاد شبکه توزیع و تاسیسات آب آشامیدنی شهري می باشد.
12(نوع تضمین شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكی )شرکت در فرآیند ارجاع کار( در وجه شركت آب و فاضالب استان فارس.)سه ماه اعتبار(

13(سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
بازگشایی است که  الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و  14( این آگهی در سامانه تدارکات 
شرکت کننده )مناقصه گر( کلیه مدارک را در سامانه بارگذاري و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشد،  پاکت الف شامل ضمانتنامه شرکت در فرآیند 
ارجاع کار بایستی قبل از اتمام ساعت تحویل اسناد در سامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان فارس به آدرس زیر گردد.

آدرس : شیراز – میدان مطهري – بلوار شهید قدوسی غربی- شرکت آب و فاضالب استان فارس –
تلفن :5-38435152  نمابر : 38435166

وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه www.abfa-fars.ir می باشد.
تاریخ آگهی نوبت اول 1401/04/06  و نوبت دوم 1401/04/08                                                  1341468                          38466

شركت آبفا استان فارس

     آگهي مزايده 
نوبت اول : 1401/4/1                                                                                                                نوبت دوم :1401/4/8

شهرداري داراب در نظر دارد باستناد مجوز شماره 85 شوراي اسالمی شهر نسبت به اجاره رستوران بیرون بر پشت سینما واقع در بلوار امام 
خامنه اي )هایپر مارکت شهر (از طریق برگزاري مزایده به باالترین قیمت پیشنهادي با شرایط زیر اقدام نماید.متقاضیان می توانند جهت دریافت 
اسناد مزایده و تحویل پاکتهاي پیشنهادي از تاریخ 1401/04/8 تا پایان وقت اداري 1401/04/18 به شهرداري داراب مراجعه یا با شماره تماس 

07153525066 تماس حاصل نمایند.
سپرده شرکت در مزایده ریالمبلغ اجاره ساالنه ریالمبلغ اجاره ماهانه ریالموضوع مزایده ردیف 

اجاره رستوران بیرون بر پشت سینما واقع در بلوار امام خامنه ای 1
)هایپر مارکت شهر (

22.000.000264.000.00015.000.000

1-چنانچه برندگان  اول ، دوم و سوم  مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب  به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
2-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده  در اسناد ذکر گردیده است. 

3-هزینه درج آگهی در دو نوبت بعهده برنده مزایده خواهد بود .
4-شهرداري در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .

5-تاریخ گشایش پیشنهادها : 1401/04/20                                                      1339459                    38433
ابوالحسن جاويدي -شهردار داراب  

آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي شهرستان بهبهان

1-برابر راي شماره 140160317007000389 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا ناظمی مقدم فرزند علیرضا به شناسنامه 656 و کدملی 1861608748 صادره از 
بهبهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 193/16 مترمربع در قسمتی از پالک 5785 اصلی واقع در بخش یک بهبهان 

انتقال ملک از مالک رسمی قمر و مهین شهرتین نیک پسند ورثه محمد حسن و مع الواسطه ورثه عبدالرضا نیک پسند محرز گردیده است.
2-برابر راي شماره 140160317007000394هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي شکراله مسکنتی فرزند عبدالرسول به شناسنامه 33274 و کدملی 1860328768 صادره از بهبهان 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 193/16 مترمربع در قسمتی از پالک 5785 اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک 

از مالک رسمی قمر و مهین شهرتین نیک پسند ورثه محمد حسن و مع الواسطه ورثه عبدالرضا نیک پسند محرز گردیده است.
لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/23                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/08                 38353                  8/70 م الف 

احمدي – سرپرست ثبت بهبهان


