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 آگهی مزایده عمومی

  یک مرحله اي 

دومین جلسه هیئت مدیره مورخ  و و نود چهارصد به استناد مجوزشهرداري رشت  سازمان مدیریت پسماندهاي

در  ،اعتباري پیش بینی شده در بودجه مصوب از ردیف کددست اجرا تأمین مالی پروژه هاي دره منظور ب 23/9/99

الستیک هاي دپوشده در جایگاه دفن زباله (اموال منقول خود را  فروشمزایده عمومی یک مرحله اي نظر دارد 

ز دریافت اسناد برگزاري مزایده  اطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل از ) سراوان

تدارکات الکترونیکی دولت به و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تا ارائه پیشنهاد 

انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی،   WWW.SETADIRAN.IR:آدرس

 .ونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکتر

  .می باشد  23/10/99تاریخ انتشار مزایده در سامانه

 14:30صبح الی  7:30از ساعت    1/11/99لغایت  23/10/99: مزایده از سایت اسناد دریافت مهلت

   12/11/99 روز یکشنبه مورخ 14:30لغایت ساعت 99 /1/11روز چهارشنبه مورخ  :مهلت ارسال پیشنهاد 

در دفتر کار رئیس سازمان مدیریت پسماند هاي  13/11/99 شنبه مورخدو روز   12راس ساعت : بازگشایی تاریخ

سازمان مدیریت پسماند شهرداري رشت   -خیابان استاد سرا  –سبزه میدان –رشت شهرداري رشت  به نشانی 

  .تاسحضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  . قرائت می شود

  .می باشد ریال 900هرکیلو  به مبلغ : قیمت پایه کارشناسی

  

 

  

  

 قیمت سپرده شرکت در مزایده به ریال قیمت کارشناسی هرکیلو  به ریال مقدار تقریبی نوع ردیف

 90.000.000 ریال 900 کیلو 2.000.000 الستیک فرسوده 1

 متن_سازمانی
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باشد که می بایست به صورت وجه نقد به حساب  مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شرح جداول فوق می* 

نزد بانک مهر  شعبه طالقانی واریز یا به صورت  6402- 11- 2212253-5تمرکز وجوه سپرده شهرداري شماره 

  .مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه می باشد. ضمانتنامه بانکی ارائه گردد

  .مزایده می باشد برندههزینه درج آگهی به عهده * 

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

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

  .بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداري رشت می باشد* 

خواهد شد لذا شرکت کننده می بایست براساس قیمت اعالم شده پایه  الستیک ها بصورت کلی فروخته*

  .نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نماید

الزم به ذکر است پس از باسکول الستیک ها هرگاه معلوم گردد که مقادیر آنها از میزان اعالم شده بیشتر *

کمتر از میزان اعالم شده باشد ,دار می باشد برنده ملزم به پرداخت مازاد وجه خواهد بود و در صورتیکه مق

  .مابقی وجه عودت داده خواهد شد

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

ایده و ارائه پاکت هاي اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مز

  33243805: ازمان مدیریت پسماند شهرداري رشت تلفنس- استادسراخیابان –سبزه میدان–رشتآدرس :الف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:  

 گیرندگان_رونوشت

 فرستنده

 محل درج امضا
  طرف_از


