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جستجوی راهکارهای مناسب برای  به روز رسانی 
بازارهای جزیره کیش

در نشست مشترک مدیران  اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اعضا هیئت مدیره  یکی از بازارهای کیش 
مطرح شد ؛

 امام جمعه 
کیش خواستار 
حمایت بیشتر 
از سرمایه های 

فرهنگی جزیره 
شد

صفحه 2 ۩

بهترین نسخه استقالل 
درمسیر قهرمانی

دومین جایزه ادبی کیش با تجلیل
 از نفرات برگزیده به کار خود

 پایان داد

       )) آگهي تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای((
    شماره  122/ن/3/1400

دبیرخانه کمیسیون معامالت  شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

• مناقصه گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 
• موضوع مناقصه : تجدید مناقصه جهت تعمیر، رفع نواقص، بروزرسانی و نگهداری تأسیسات برقی، مکانیکی و برودتی مرکز همایش های بین المللی،تاالر شهر و 

نمایشگاه بین الملی جزیره زیبای کیش
• مدت قرارداد: 24 ماه شمسی پس از ابالغ قرارداد 

• مبلغ برآورد اولیه : مبلغ برآورد اولیه سال اول مبلغ 11.760.000.000ریال )یازده میلیارد و هفتصدو شصت میلیون ریال(.
• تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی 1400/10/11  در سایت شرکت )idctender.kish.ir( تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ  1400/10/22 (حتی 

ایام تعطیل و جمعه ها(
• آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ  1400/10/26

• محل فروش اسناد مناقصه و تحویل پاکات: 
- دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ، تلفن 20- 076-44425018 

- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- باالتر از چهارراه شهید حقانی )جهان کودک(- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره    45 -  طبقه اول
                        تلفن: 88880260- 88771903 –021

- سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش/ بخش مناقصات و مزایده ها / idctender.kish.ir   )صرفاً فروش(
- مبلغ خرید اسناد مناقصه: 4.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک 

رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد. مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 2.000.000 ریال می باشد.
• مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 588.000.000 ریال است که به یکی از سه روش ذیل می باید ارائه گردد: 

- واریز نقدی به شماره حساب  1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و 
ارائه فیش بانکی مربوطه 

• ضمانتنامه بانکی غیرمشروط با اعتبار سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر، مطابق نمونه مندرج در اسناد ، به عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )وجه 
التزام(به دستگاه مناقصه گزار تسلیم می شود.

• چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
• شرایط جهت شرکت در مناقصه:

- پیشنهاد دهندگان می بایست تصویر برابر اصل رتبه بندی پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور)سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( را ارائه نمایند. مناقصه گذار باید دارای رتبه4 در رشته تاسیسات و تجهیزات باشد و رونوشت را در پاکت))ب((  قرار دهند. در 

غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- پیشنهاددهندگان می بایست مدارک و مستندات مربوط به  ارزیابی فنی را که در اسناد درج شده است همچنین ارائه قرارداد مشابه با موضوع فرایند ارجاع کار مطابق 

جدول مندرج در اسناد و رونوشت قرارداد را در 5 سال گذشته را در پاکت »ب« ارائه نمایند.
- پیشنهاددهندگان مدارک مورد نیاز مربوط به ماده 13 ) فرم بازدید( و ماده 15)ارزیابی فنی-بازرگانی( را در پاکت ))ب(( ارائه نمایند.

- پیشنهاد دهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرند و حداقل امتیاز قابل قبول برای پذیرفتن پیشنهادات 60 می باشد.
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست جهت هماهنگی برای بازدید از محل موضوع مناقصه با شماره تلفن  44421570-076  )دفتر مدیریت مرکز   همایش ها( تماس 

حاصل نمایند.
- تبصره1: حضور نیافتن شرکت کننده در بازدید از محل مورد مناقصه و  عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید )فرم شماره 6( تایید شده از سوی کارفرما در اسناد مناقصه 

به منزله حذف از مناقصه خواهد بود.
- در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات فوق،پیشنهاد دهنده از مناقصه حذف می گردد.

- هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- شرکت کلیه اشخاص حقوقی دارای صالحیت در مناقصه آزاد است.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- با عنایت به تجدید مناقصه حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات »الف ، ب« و »ج« یک  پیشنهاد می باشد وپاکات مذکور،در ساعت 10 صبح 
مورخ 1400/10/28 در جلسه کمیسیون معامالت در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد.حضور نماینده تام االختیار   پیشنهاد دهندگان در جلسه 

بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می  باشد.
- مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه  درج گردیده است. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44425012-076دبیرخانه کمیسیون معامالت تماس یا به سایت idc.kish.ir و یا www.kish.ir  مراجعه فرمایید.

      )) آگهي مزایده عمومی یک مرحله ای((
 شماره 119/م/ع/1400 

دبیرخانه کمیسیون معامالت  شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

کت رسمایه گذاری و توسعه کیش  • مزایده گزار : رسش
موضوع مزایده : واگذاری استیجاری تعداد 8  واحد غرف تجاری به شماره های ، NE-114 )شماره پالک 179 ( ، NE-115) شماره پالک 178 ( ،NE-116    )شماره پالک 177( ، NW-116 )شماره 

پالک 152 ( ،NW-117 ) شماره پالک 153(  ، NW-118 ) شماره پالک 154(  ، NW-119 ) شماره پالک 155( ، NW-120 ) شماره پالک 156( واقع در جزیره کیش ، بازار ونوس طبقه اول 
ح ذیل: کت در فرآیند ارجاع کار مطابق جداول به رسش ن رسش • مبلغ برآورد اولیه و تضم�ی

کت )idctender.kish.ir( تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1400/10/22 )ح�ت ایام تعطیل  و جمعه ها( • تاریــــخ فروش اسناد مزایده : از تاریــــخ درج آگیه در سایت رسش
• آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریــــخ درج آگیه فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 )ح�ت ایام تعطیل و جمعه ها(

• محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات: 
كت رسمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن   :  20- 076-44425018  خانه رسش o دف�ت مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دب�ی

o دف�ت تهران: بزرگراه آفریقا- باالتر از چهارراه شهید حقا�ن )جهان کودک(- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه اول   
                        تلفن: 88880260- 88771903 -021-28429

 فروش(
ً
کت رسمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR )مناقصه ها و مزایده ها() idctender.kish.ir( )رصفا o سایت رسش

کت  • مبلغ فروش اسناد مزایده: 4.000.000 ریال وجه نقد که یم بایست به حساب شماره 1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام رسش
کت  2.000.000 ریال یم باشد. رسمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد . مبلغ خرید اسناد در سایت رسش

کت در مزایده که یم بایست به ییک از سه روش ذیل ارائه شود :  ده رسش • نوع س�پ
o واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگیه و ارائه فیش بانیک مربوطه

ط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده o ارائه ضمانتنامه بانیک بدون هرگونه قيد و رسش
کت رسمایه گذاری و توسعه کیش o  چک بانیک تضمی�ن در وجه رسش

ایط موضوع مزایده: • رسش
• کلیه پیشنهاد دهندگان یم بایست در ساعت 10 صبح روز 1400/10/25 از محل موضوع مزایده بازدید نمایند و فرم بازدید از محل را به امضاء مسئول مربوطه برسانند . پیشنهاد دهندگان یم 

 با شماره 44423580-076 ) اداره بازرگا�ن ( تماس حاصل نمایند . 
گ

توانند بمنظور هماهنیک
ن انجام تعهدات وی  ه مورد نیاز جهت موضوع مزایده بر عهده برنده مزایده یم باشد و در صورت عدم پرداخت از تضم�ی • پرداخت هزینه های مرص�ن آب، برق، گاز، تلفن، فاضالب ، شارز و غ�ی

کرس یم گردد. 
• قرارداد استیجاری موضوع مزایده به صورت یکساله یم باشد.

ایط:  • سایر رسش
o هزینه درج هر نوبت آگیه وکارشنایس به نسبت مساحت هر غرفه به عهده برنده مزایده یم باشد.

o در صورت درخواست بیش از یک قطعه/غرفه/واحد الزم است به ازاء هر قطعه/غرفه/واحد بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدییه است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های 
موضوع مزایده یم بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.

ي و حقو�ت در مزایده آزاد است.
کت کلیه اشخاص حقي�ت o رسش

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ً
وط، مخدوش و پیشنهادها�ي که بعد از انقضای مدت مقرر در آگیه واصل شود، مطلقا o به پیشنهادهای فاقد امضاء، مرسش

ان مقرر، چک شخیص و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. ن ده های مخدوش یا کم�ت از م�ی ده، س�پ o به پیشنهادهای فاقد س�پ
o حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشا�ي پاکات »الف و ب« سه  پیشنهاد و پاکت »ج« دو پیشنهاد یم باشد و پاکات مذکور، در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 
ن الملیل کیش بازگشا�ي خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده  تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشا�ي در صورت  1400/10/29درجلسه کمیسیون معامالت در مرکزهمایش های ب�ی

ارائه معر�ن نامه معت�ب ، مجاز یم  باشد.
o مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخ�ی خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هيچگونه ح�ت برای پیشنهاددهندگان ايجاد نخواهد کرد.

o ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است. 
خانه کمیسیون معامالت تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد . o جهت کسب اطالعات بیش�ت با شماره تلفن 44425012-076دب�ی

 غرف تجاری بازار ونوس  جدول
 نام   ردیف 

 مبلغ سپرده  اجاره بهاء ماهیانه  پایه  مبلغ کل مساحت  شماره واحد  طبقه  کاربری مجتمع 
 شرکت در مزایده )ریال( 

 NE-116 (177) 00/72 90.000.000 4.500.000 اول  تجاری  بازار ونوس  1
 NE-115 (178) 00/72 92.000.000 4.600.000 اول  تجاری  بازار ونوس  2
 NE-114 (179) 00/62 83.000.000 4.150.000 اول  تجاری  بازار ونوس  3
 NW-116(152) 60/72 88.000.000 4.400.000 اول  تجاری  بازار ونوس  4
 NW-117 (153) 60/62 80.000.000 4.000.000 اول  تجاری  بازار ونوس  5
 NW-118 (154) 60/62 80.000.000 4.000.000 اول  تجاری  بازار ونوس  6
 NW-119 (155) 60/72 88.000.000 4.400.000 اول  تجاری  بازار ونوس  7
 NW-120 (156) 60/72 88.000.000 4.400.000 اول  تجاری  بازار ونوس  8

 
 

 

برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم 
تا سال 140۸ رونمایی شد
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