
 مزایده عمومی یک مرحله اي

از ردیف کداعتباري پیش بینی  یکصدو بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره به استناد مجوز شماره  سازمان سیما و منظر

از  با  قابلیت نقل و انتقال ) چوب( فروش  اموال خود مزایده عمومی یک مرحله اي نظر دارد در شده در بودجه مصوب 

الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاري مزایده  از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و طریق سامانه تدارکات 

انجام خواهد   WWW.SETADIRAN.IRبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :

شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي 

  الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .

 می باشد .11/12/99مزایده در سامانه  آگهیتاریخ انتشار

    14:30صبح الی  7:30از ساعت  20/12/99غایت ل12/12/99مزایده از سایت  :  اسناد دریافت مهلت

  13:30تا ساعت 20/12/99 تامهلت ارسال پیشنهاد : 

میدان فرهنگ خیابان رشت به نشانی  سازماندر دفتر کار مدیر  23/12/99مورخشنبه روز  13بازگشایی: راس ساعت  تاریخ

    13435-41937پرستار سازمان سیما و منظر و فضاي سبز شهري کد پستی 

  ریال000/000/250میزان سپرده شرکت در مزایده :  –ریال 000/16:  هر کیلو جدول الف : قیمت پایه کارشناسی

  

* مبلغ سپرده شرکت در مزایده بـه شـرح جـداول فـوق میباشـد کـه در صـورت شـرکت در هریـک از آنـان مـی            

شــعبه  مهــر  بانــک نــزد 64021126952643بایســت جداگانــه بــه صــورت وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــماره 

رشــت واریــز یــا بــه صــورت ضــمانتنامه بــانکی ارائــه گــردد. مــدت اعتبــار ضــمانتنامه از تــاریخ افتتــاح  طالقـانی 

  پیشنهادات حداقل سه ماه می باشد.

  * هزینه درج آگهی به عهده برنده /یا برندگان مزایده می باشد.

 .ماه می باشد 3*مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی  پاکتها به مدت 

  * سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

در سامانه ستاد الکترونیکی دولت 20/12/99را حداکثر تا تاریخ  بایست پیشنهادهاي خود متقاضیان می*

  نمایند.  بارگذاري

درگاه سامانه طریق  از  20/12/99لغایت 12/12/99(سند حاضر) از تاریخ اسناد  و ارسال  مهلت خرید *

  باشد می WWW.SETADIRAN.IRبه آدرس : تدارکات الکترونیکی دولت

 می باشد. سازمان سیما و منظر * بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط 

به صورت کلی فروخته خواهد شد لذا شرکت کننده می بایست براساس قیمـت اعـالم شـده پایـه      چوبهاي دپو شده *

  نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نماید.

 64021126952641 درآمد ریال به شماره حساب 500،000قیمت اسناد و نحوه واریز : در قبال پرداخت -* 

  بانک مهر شعبه طالقانی



 پیشـنهاد  دادگسـتري  رسمی کارشناس نظریهچوب را دارند میبایست قیمت اعالمی باالتر از  خرید به تمایل که * افراد

  .است داده پیشنهاد کل قیمت در را مبلغ باالترین که باشد می شخصی مزایده برنده نهایت در. نمایند

هرگاه معلوم گردد که مقادیر آنها از میزان اعالم شده بیشتر می باشد برنده چوب *الزم به ذکر است پس از باسکول 

ملزم به پرداخت مازاد وجه خواهد بود و در صورتیکه مقدار ,کمتر از میزان اعالم شده باشد مابقی وجه عودت داده 

 خواهد شد. 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. سازمان*  

دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائـه پاکـت هـاي الـف:      اطالعات تماس

 ٠١٣-٣٣٣٣٢٣۵٣می��دان فرھن�گ . خیاب��ان پرس��تار س��ازمان س��یما و منظ��ر و فض��اي س��بز ش��ھري تلف��ن   –آدرس رشــت 

  .تماس حاصل نمایند

 


