
 

 

 (دوم)مرحله  ن آالت شهردارییماش کتبیآگهی مزایده             
 

 35378/62/99 ي تائیذیٍ ضمارٌ  تىذرگسضُر  اسالمی ضًرای 06/08/99 مًرخ 69 تٍ استىاد مجًز ضمارٌتىذرگس ضُرداری 

ي  1388مذل سال ایًیکًیىی تًس دستگاٌ م 2تعذاد در وظر دارد وسثت تٍ فريش کمیتٍ اوغثاق فرماوذاری  15/08/99مًرخٍ 

اس دریافت اسنادتا ارائه  مشایدهکلیه مزاحل بزگشاری اقذام ومایذ.،1391یکذستگاٌ پژي پارس سًاری سفیذ مذل سال 

 پیشنهادقیمت وباسگشایی پاکات اس طزیق سامانه ستادانجام خواهد شد.

اس طزیق سامانه تدارکات الکتزونیکی  00/11/99شنبه دوروس  12ساعت تا 22/10/99شنبه مورخه چهارروس اس  مشایدهدر شزکت مهلت 

   www.setadiran.irدولت )ستاد(به آدرس :

 شزایط مشایده : 

تًدٌ کٍ تایذ تٍ صًرت ياریس وقذی تٍ حساب سپردٌ  پایٍ کارضىاسیدرصذ قیمت  5مثلغ سپردٌ ضرکت در مسایذٌ  -1

واصل فیش واریشی را تا قبل اس پایان وقت تاوک ملت ضعثٍ تىذرگس 49/69507589ضُرداری تاضذ. ضمارٌ حساب ضُرداری تىذرگس 

شزکت کنندگان در مشایده مکلف هستند کلیه اسناد ومدارک موردنیاس  .به واحد امور مالی شهزداری تحویل نمایند 11/11/99شنبه یکاداری روس 

نصورت شهزداری تعهدی .درغیز اینمایند  یت سامانه ستاد بارگذاریدر سا 00/11/99شنبه دوروس  12تا ساعت را  پیشنهاد قیمت خودبهمزاه 

 پیشنهادی ندارد.درخصوص قیمت 

ضىثٍ مًرخٍ سٍ ريز  00/11تازگطایی پاکت َا در ساعت تا يضع مًجًد تٍ فريش میرسذ.  ماضیه آالتکلیٍ  -2

 میثاضذ .  07/11/1399

 يز پس از اوتخاب تروذٌ خًاَذ تًد. / سٍ ر 3ضرایظ پرداخت تٍ صًرت یک جا ي وقذی ي حذاکثر 

تٍ پیطىُاد َای فاقذ سپردٌ معتثر یا کمتر از مثلغ ي یا وظیر ان ي َمچىیه تٍ پیطىُادَای فاقذ مُر ي امضا مجاز ) در  -3

 اضخاظ حقًقی( مطريط ، مخذيش ي پطىُاد َایی کٍ پس از مُلت مقرر ياصل می ضًد، ترتیة اثر دادٌ وخًاَذ ضذ.

 ي ضرایظ عمًمی در سایت ضُرداری تىذرگس قسمت مسایذٌ مًجًد می تاضذ. ایذٌومًوٍ فرم ضرکت در مس -4

 .قیمت پایٍ کارضىاسی تٍ ضرخ ریل می تاضذ -5

 % 5 قیمت پایه  شماره پالک مدل  نوع خودرو ردیف

 ریال  000/500/167 ریال  000/000/350/3 17ع296-59ایران/ 1388 مینی بوس ایویکو  1

 ریال  000/000/175 ریال  000/000/500/3 29ع639-59ایران / 1388 مینی بوس ایویکو 2

 ریال  000/000/55 ریال  000/000/100/1 22ق428-59ایران/ 1391 پژو پارس  3

 . ضُرداری در رد یا قثًل یک یا کلیٍ پیطىُادات مختار است -6

 .مسایذٌ حادث گردد تٍ عُذٌ تروذٌ مسایذٌ خًاَذتًد کلیٍ َسیىٍ َای آگُی،کارضىاسی يغیرٌ کٍ در اثر -7

 .تٍ پیطىُاداتی کٍ فاقذ سپردٌ يیا تعذ از مُلت مقرر ياصل گردد،ترتیة اثر دادٌ وخًاَذ ضذ -8

تطمارٌ تٍ  ماضیهوسثت تٍ ياریسی قیمت کل پس از اعالم کتثی ضُرداری  ساعت 72تروذٌ مسایذٌ مًظف است ظرف مذت  -9

در غیر  امًر مالی اقذام ومایذ ، تحًیلاصل فیص ي فريش امًال مىقًل ي غیر مىقًل  تجارتوسد تاوک  3123085808ضثای 

 تٍ ترتیة تا وفر سًم تٍ وفع ضُرداری ضثظ می گردد . ایىصًرت سپردٌ 

 

رکت در مسایذٌ درصذ سپردٌ ض 5در صًرت اوصراف وفر ايل ، اختالف مثلغ پیطىُادی وفر ديم یا سًم تیص از مثلغ  -10

 تاضذ ، مسایذٌ تاعل اعالم خًاَذ ضذ.

 ياحذ امًر مالی ضُرداری تىذرگس تماس حاصل ومایىذ.017-34367375در صًرت سًال در مًرد امالک تا ضمارٌ  -11

 

 



 

                                                                                                                                 
 


