
 

 

 

 

 

 

 

 فراخوان و   آگهی مزایده

 نوبت اول  

 

  مزایده گزار بعنوان  آئین نامه معامالتی خود    (12ماده )تا به استناد    ،شرکت آبفا خوزستان در نظر دارد*

به   نیاز،    فروشنسبت  بر  مازاد  زمین  قطعه  بصورت  یک  ذیل  شرح  طریق    کتبی  عمومی  مزایده  به  از   و 

روزنامه در  آگهی  و  داخلشبکه    و  رسمی  درج  آبفای  شرکتهای  رسانی  اینترنتی:                                                   به    اطالع  آدرس 

AbFAKhz.ir) ) .اقدام نماید 

اتاق  به    مدت زمان تعیین شده ظرف    ، جهت خرید اسناد مزایده   آمده و میتواننددعوت بعمل    داوطلبان خرید از  *

معامالت   کمیسیون  بازرگانی  تیمدیر  ،شرکتدبیرخانه  در    امور  :  )  مرکزیترابری  ساختمان  واقع  آدرس  به 

مراجعه نموده و با    (3411)صندوق  پستی :    (خوزستان ، اهواز، بلوار شهید چمران، فلکه اول کیانپارس

 . تماس حاصل نمایند(  3363300 فاکس )  (061- 3360083 – 7) شماره تلفن های :  
 

شماره  

 مزایده
 یدهاز ملک مورد م شرح مختصر 

محل نگهداری و  

 ملک فروش 

مهلت فروش  

 اسناد

ساعت و تاریخ  

 بازگشایی پاکات 

مبلغ سپرده و تضمین  

 )ریال( 

10/99 

یک قطعه زمین به مساحت 

2
m (10351 از مساحت کل )

2
m (37156   از سند )

( به  637445مالکیت )

شماره پالک ثبتی  

( واقع در  2246/1572)

( اهواز، اتوبان  3بخش )

فلکه   بکارگر، جن

)بشرح حدود اربعه در  مالیات

 اسناد مزایده و قرارداد( 

حوزه ستادی  

شرکت 

 شهرستان اهواز  

ده   تبمد

 روز

 

 صبح   11

 

22/10/99 

 

 

 

000 /045/729/12 

مبلغ (1 مزایده،  اسناد  خرید  جاری    (ریال   2/ 000/000  ) جهت  گزار بحساب  شماره   مزایده        به 

کیانپارس بنام صاحب حساب واریز و فیش یا    سوم   بانک ملی شعبه فلکه   نزد   0105064209000

 رسید بانکی را تحویل نمائید و این مبلغ غیر قابل استرداد می باشد. 



 

 

 

 

 

 

 

که بعد از    پیشنهاداتیبه پیشنهادهای فاقد امضاء و یا مهر اشخاص حقوقی ، مشروط، مخدوش و    (2

 د شد. هامطلقا ترتیب اثر داده نخو   ،انقضاء مدت مقرر در فراخوان قید شده 

 

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر، از قبیل واریز مبلغ بحساب معرفی ( 3

 یا  تهیه و حسب مورد ضمانتنامه مزایده گزار در وجه   یبانکی تضمینتضمین شده شده بانکی یا چک 

تسلیم    مزایده گزار ( به  فلا و در داخل پاکت )نموده  رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد  

 نماید. 

به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و   (4

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.  مطلقاًنظایر آن 

 

صبح روز بازگشایی پاکات بوده و الزاماً، محل   (10)آخرین مهلت تحویل اسناد خریداری شده مزایده تا ساعت    (  5

 و امور محرمانه مزایده گزار به آدرس فوق می باشد.  تحویل پاکات دبیرخانه دفتر حراست 

 

نقل و انتقال ثبتی، دفترخانه و    ، کارشناسی کاال    ، پرداخت کلیه هزینه های انتشار آگهی و فراخوان    (   6

مز بر  مترتب  و  متعلقه  کسورات  معامله  ایده  هرگونه  مورد  از  و  تفکیک،  اعم    ، عوارض  ،مالیات افراز، 

و  افزوده  ارزش  بیمه،  و   دارایی،  قوانین  و طبق  فیمابین  منعقده  قرارداد  و  مزایده  اسناد  تابع  آن  نظایر 

 برنده مزایده است. و به هزینه مقررات بر عهده 

با در دست داشتن اسناد و  د که  میتوانند و مجازنکلیه واجدین شرایط و شرکت کنندگان در مزایده  (  7

مدارک مثبته خریداری شده مزایده فوق و معرفی نامه از مزایده گزار و با ارایه کارت شناسایی معتبر  

اسناد خرید  تاریخ  ساعت  صرفاً    ،از  از  اداری  ایام  کلیه  و    (30/14)الی    (30/7)در  نگهداری  محل  از 

 مورد مزایده بازدید بعمل آورند.  ملک فروش 

 

از زمان انتشار    و  (30/14)الی  (    30/7)مهلت و مدت زمان فروش اسناد مزایده در کلیه ایام اداری از ساعت  (  8

 میباشد. ده روزبمدت نوبت سوم، آگهی و فراخوان 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

کنندگان  (  9 و شرکت  خرید  را شامل    در  داوطلبان  مزایده  پاکات  که  مکلفند  و  موظف  الزاماً،   :  مزایده 

  ( دهنده قیمت و شرایط مالی پیشنهاد  : جپاکت )و  (اسناد فنی، بازرگانی و حقوقی : پاکت ب)و  (تضمین: )پاکت الف

پاکت در بسته و الک و مهر شده  و  در چارچوب اسناد مزایده تکمیل   داده و تا  قرار    دیگرپاکات را داخل یک 

 موعد مقرر تحول نمایند. 

 آن نقداً دریافت می گردد. مزایده وجه مورد معامله و  ملکدر مقابل فروش  (  10

 

( آئین نامه معامالتی خود و 23( ماده )2( و جزء های )هـ( و )و( بند )1شرکت در موارد موضوع جزء )ح( بند )  (11

( ماده  بندهای  در  مندرج  اعمال  از  یکی  مرتکب  گر  مزایده  که  مواردی  )1در  شماره  نامه  تصویب  ت   73377(   /

مخورخ  30374 هیات22/12/1383/هـ  دستگاههای    (  در  رشوه  با  مبارزه  و  پیشگیری  نامه  )آئین  وزیران  محترم 

 اجرایی و اصالحیه های بعدی آن شود( در پیشنهادات مرتبط مختار است. 

 

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده و قرارداد مندرج است.  (  12

 

 

 

 

 

     شرکت آب و فاضالب خوزستان  مدیریت امور بازرگانی  نودبیرخانه کمیسی         

  

 


