
 )نوبت اول(  فروش مزایدهآگهی 

به موجب  شهرداری کهریزسنگ   یک   شورای محترم اسالمی شهر تعداد  9/11/1400مورخ    389-6شماره  مجوز  در نظر دارد 

 با مشخصات زیر را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند :اتاق پرس حمل زباله    دستگاه

 شانین ریال( )قیمت پایه کارشناسی تعداد رح کال ش

 کهریزسنگ 1.000.000.000 یک دستگاه تن   6اتاق پرس حمل زباله  

 

و دریافت اسناد و مدارک  مزایده  مورد از جهت بازدید  اداری  ر ساعات  د   1400/ 12/ 23لغایت     1400/ 12/ 9تقاضیان می توانند از تاریخ م -1

 مربوطه به شهرداری کهریزسنگ مراجعه نمایند 

ضمانتنامه بانکی  -اسناد و مدارک مزایده   حاوی   الف و ب )پاکت الف ود را در پاکتهای مهر شده  پیشنهادات خمتقاضیان می بایستی   -2

سپرده   حساب  به  واریزی  فیش  اسنادیا  خرید  بابت  واریزی  فیش  (و  قیمت  پیشنهاد  برگ  حاوی  ب  پاکت  ساعت  و  تا  روز      14حداکثر 

 . سید دریافت نمایند داری تحویل و رشهرحراست به دبیرخانه   1400/ 12/ 25مورخ شنبه  چهار

مبلغ   -3 مزایده  اخذ اسناد  باید جهت  به حساب شماره  550.000شرکت کنندگان  نام شهرداری کهریزسنگ    3100003260003ریال  به 

 بانک ملی گلدشت واریز نمایند. نزد

اریزی به حساب سپرده را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش و  اتاق پرس حمل زبالهقیمت پایه    %5پیشنهاد دهندگان باید معادل   -4

 شهرداری نزد بانک ملی ارائه نمایند.  3100003437002

با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معامالت باز و قرائت خواهد    1400/ 12/ 26مورخ    شنبهپنجروز    14پیشنهادات واصله در ساعت   -5

 . شد و برنده تعیین می گردد 

و  و یا مشروط و یا بدون سپرده  مقرر    موعد  و به پیشنهاداتی که بعد از    بودهشهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار   -6

  . ترتیب اثر نخواهد داد ،  یا مبهم باشد

 متقاضیان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.  -7

انجام   -8 تا  سوم  و  ودوم  اول  نفرات  برنده  سایسپرده  سپرده  و  ماند  خواهد  باقی  شهرداری  نزد  قطعی  دهندگان  معامله  پیشنهاد  ر 

سوم مسترد می گردد چنانچه نفرات اول، دوم و سوم پس از ابالغ کتبی از انجام معامله خودداری    زتعیین برندگان اول تابالفاصله پس ا

 گردد.  مینمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط  

 و غیره( بر عهده برنده مزایده می باشد.  جا به جاییهزینه  ،هزینه کارشناس رسمی دادگستری ) شامل قهکلیه هزینه های متعل -9

برنده مزایده می بایستی پس از اعالم کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده در برگ پیشنهاد قیمت   -10

نقدی   سیبا  بصورت  حساب  نام    3100003260003به  ملیشهردا به  بانک  نزد  غیر    گلدشت  ری  در  نماید  ارائه  را  مربوطه  رسید  و  اقدام 

 اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و موارد به نفر بعدی ابالغ خواهد شد. 

 و برنده مزایده بایستی آن را پرداخت نماید. درصد ارزش افزوده به مبلغ نهائی اضافه می گردد9% -11

 

 سیدحسین حجازی

 شهردار کهریزسنگ 


