
  

 

 

 (اول)مرحلى  ن آالت شوردارییماش آگوی مزایده کتبی            
 

 و تائیدیى شماره شورای اسالمی شور بندرگز  ==/>6/:6مورخ  =:شورداری بندرگز بى استناد مجوز شماره 

وس دستگاه مینی ب 6تعداد در نظر دارد نسبت بى فروش کمیتى انطباق فرمانداری  ==/>59/6مورخى  ==/6:/>;797

کلیى مراحل برگزاری مزایده از اقدام نماید.،5=57و یکدستگاه پسو پارس سواری سفید مدل سال  >>57مدل سال ایویکو

 دریافت اسنادتا ارائى پیشنوادقیمت وبازگشایی پاکات از طریق سامانى ستادانجام خواهد شد.

از طریق سامانى  00/ضط/:5شنبى  سىروز  ظطتاساعت  0/00ض/2ظشنبى مورخى دوروز مزایده از در شرکت مولت 

   www.setadiran.irتدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(بى آدرس :

 شرایط مزایده : 

بوده کى باید بى صورت واریز نقدی بى حساب سپرده شورداری  پایى کارشناسیدرصد قیمت  9مبلغ سپرده شرکت در مزایده  -5

واصل فیش واریزی را تا قبل از پایان وقت بانک ملت شعبى بندرگز =>9;96=:/=8باشد. شماره حساب شورداری بندرگز 

شرکت کنندگان در مزایده مکلف هستند کلیى اسناد  .بى واحد امور مالی شورداری تحویل نمایند 00/ضط/1طشنبى دواداری روز 

امانى ستاد بارگذاری در سایت س 00/ضط/1ط سى شنبى روز  ظطومدارک موردنیاز بومراه پیشنواد قیمت خود را تا ساعت 

 پیشنوادی ندارد.نصورت شورداری تعودی درخصوص قیمت نمایند .درغیر ای

شنبى مورخى  چوارروز  66/55بازگشایی پاکت ها در ساعت با وضع موجود بى فروش میرسد.  ماشین آالتکلیى  -6

 میباشد .  ==56/57/;5

 پس از انتخاب برنده خواهد بود.  / سى روز 7شرایط پرداخت بى صورت یک جا و نقدی و حداکثر 

بى پیشنواد های فاقد سپرده معتبر یا کمتر از مبلغ و یا نظیر ان و همچنین بى پیشنوادهای فاقد مور و امضا مجاز ) در اشخاص  -7

 حقوقی( مشروط ، مخدوش و پشنواد هایی کى پس از مولت مقرر واصل می شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 و شرایط عمومی در سایت شورداری بندرگز قسمت مزایده موجود می باشد. ایدهنمونى فرم شرکت در مز -8

 قیمت پایى کارشناسی بى شرخ ذیل می باشد. -9

 % 9 قیمت پایى  شماره پالک مدل  نوع خودرو ردیف

1 
مینی بوس 

 ایویکو 
1388 

-59ایران/

 17ع296

000/000/350/3 

 ریال 

000/500/167 

 ریال 

2 
مینی بوس 

 ایویکو
1388 

-59ایران /

 29ع639

000/000/500/3 

 ریال 

000/000/175 

 ریال 

 1391 پژو پارس  3
-59ایران/

 22ق428

000/000/100/1 

 ریال 

000/000/55 

 ریال 

 شورداری در رد یا قبول یک یا کلیى پیشنوادات مختار است . -:

 مزایده حادث گردد بى عوده برنده مزایده خواهدبود. کلیى هزینى های آگوی،کارشناسی وغیره کى در اثر -;

 بى پیشنواداتی کى فاقد سپرده ویا بعد از مولت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد. ->

زمین بى بشماره نسبت بى واریزی قیمت کل ساعت پس از اعالم کتبی شورداری  6;برنده مزایده موظف است ظرف مدت  -=

امور مالی اقدام نماید ، در غیر  تحویلو اصل فیش  نزد بانک مور ایرانیان IR  5:665;6;:;566:66:6596556شبای 

 بى ترتیب تا نفر سوم بى نفع شورداری ضبط می گردد . اینصورت سپرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر مزایده باشد درصد سپرده شرکت د 9در صورت انصراف نفر اول ، اختالف مبلغ پیشنوادی نفر دوم یا سوم بیش از مبلغ  -56

 ، مزایده باطل اعالم خواهد شد.

 واحد امور مالی شورداری بندرگز تماس حاصل نمایند.;65-9;7;:787در صورت سوال در مورد امالک با شماره  -55

 



 

 

 یشوردارسرپرست                                                                                                                                 

 بندرگز

محمدرضا                                                                                                                                          

 کردی

 


