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 )مرحله دوم( شهرداري بندرگز  کتبي آگهي مزايده
 45120/62/98ه محترم اسالمي شهر وتاییدیه شمار شوراي  25/09/98-158شهرداري بندرگز قصد دارد به استناد مجوز شماره     

یک دستگاه سنگ  آئین نامه مالي شهرداریها نسبت به فروش تعداد 13کمیته انطباق فرمانداري در اجراي ماده  15/10/98موخه 

بازگشایي پاکات از  قیمت و تا ارائه پیشنهاد کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد ، شکن  از طریق مزایده اقدام نماید

 طریق سامانه ستادانجام خواهد شد.

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  19/06/99 مورخه  شنبهچهار روز 14ساعت تا  27/05/99شنبه مورخ  دواز  بازدیدمهلت 

 www.setadiran.irدولت )ستاد(به آدرس :

– یکدستگاه حلزونی شور ماسه– سرند دستگاه دو– فلزی فیدر–مشخصات : تابلوی برق )قدرت و فرمان( دو دست کامل 

 می باشد .  نقاله نوار سری 6 – 500*700 کوبیت شکن سنک یکدستگاه

 شرایط مزایده :

 ریال می باشد . 000/000/150/6پایه یک دستگاه سنگ شکن شهرداری براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ قیمت -1

ریال به شماره حساب  000/500/307به مبلغ قیمت پایه  %5متقاضیان شرکت در مزایده پس از بازدید نسبت به واریز – 2

واصل فیش واریزی را تا قبل از پایان  اقدام و سپرده نزد بانک ملت شعبه بندرگز بعنوان ضمانت شرکت در مزایده  49/6950789

  .به واحد امور مالی شهرداری تحویل نمایند 18/06/99 شنبه سه وقت اداری روز

 . می باشدروز کاری  20بمدت  19/06/99شنبه مورخه چهار تا روز 27/05/99شنبه مورخه  دومهلت شرکت در مزایده از روز  -3

شهنبه مورخهه  پهن صهب  روز  10و بها حوهور اعوهای کمیسهیون معهامست راس سهاعت  شههردار دفترکمیسیون مزایده  در - 4 

  برگزار می گردد. 20/06/99

کلیه هزینه های انجام شده مزایده شا مل )انتشار آگهی و کارشناسهی و دیگهر حقهوق دولتهی از قبیهل : مالیهات و عهوار     – 5

 مالیات بر ارزش افزوده ( بعهده برنده مزایده می باشد .

 کمیسیون در رد  یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد . – 6

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.  یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد سپرده وفاقد و به پیشنهادات مخدوش  -7

 شرکت کنندگان در مزایده در صورت برنده نشدن   سپرده آنان عیناً مسترد می گردد . -8

نزد  درآمد شهرداری 3100002262000به حساب ساعت نسبت به واریز کل بهاء  72برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت  -9

ضبط خواهد بندرگز بدون هیچ گونه اخطاری در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری اقدام نماید .  انک ملیب

 .شد

 اقدام ننماید سپرده به ترتیب تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .  9چنانچه برنده مزایده نسبت به واریز کل بها به استناد بند  -10

درصد سپرده شرکت در مزایده باشد    5در صورت انصراف نفر اول   اختسف مبلغ پیشنهادی نفر دوم یا سوم بیش از مبلغ  -11

 مزایده باطل اعسم خواهد شد.

 شهرداری تماس حاصل نمایید امور مالی واحد   0173436-7375شماره تلفن جهت اطسعات بیشتر می توانید با 

 می باشد . 4871616736کد پستی  بندرگز شهرداری( ع) صادق جعفر امام خیابان – بندرگز –آدرس : گلستان 

 

 جعفر رضایي

 شهردار بندرگز             


