
 مزایده عمومی یک مرحله ای

از رديف کداعتباري پيش بيني  يكصدو بيست و هشتمين جلسه هيئت مديره به استناد مجوز شماره  سازمان سيما و منظر

از  با  قابلیت نقل و انتقال ( چوب) فروش  اموال خود مزايده عمومي يک مرحله اي نظر دارد در شده در بودجه مصوب 

الكترونيكي دولت برگزار نمايد، کليه مراحل برگزاري مزايده  از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و طريق سامانه تدارکات 

انجام خواهد   WWW.SETADIRAN.IRبازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس :

شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضويت ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي 

 الكترونيكي را جهت شرکت در مزايده محقق سازند .

 مي باشد .32/1/1011مزايده در سامانه  آگهيتاريخ انتشار

 10صبح الي: 0:21از ساعت  5/3/1011غايت ل30/1/1011مزايده از سايت  :  اسناد دريافت مهلت

 12:21تا ساعت 5/3/1011مهلت ارسال پيشنهاد : 

ميادان فرهنا    رشات  به نشااني   سازماندر دفتر کار مدير 0/3/1011مورخشنبه سه روز 12بازگشايي: راس ساعت  تاريخ

     12025-01920خيابان پرستار سازمان سيما و منظر و فضاي سبز شهري کد پستي 

 8/3/1011زمان اعالم برنده : 

 ریال000/000/000میزان سپرده شرکت در مزایده :  –ریال 000/61:  هر کیلو جدول الف : قیمت پایه کارشناسی

 توجه : مبلغ سپرده شركت در مزايده در آگهي دوم اصالح گرديده است و مالك عمل مبلغ سپرده در آگهي دوم ميباشد

* مبلغ سپرده شرکت در مزايده باه شارج جاداول فاوب ميباشاد کاه در صاورت شارکت در هرياک از آناان ماي            

شااهبه  مهاار  ناازد بانااک 00131130953002بايساات جداگانااه بااه صااورت وجااه نقااد بااه حساااب سااپرده شااماره 

تاااريخ افتتاااج رشاات واريااز يااا بااه صااورت باامانتنامه بااانكي ارائااه گااردد. ماادت اعتبااار باامانتنامه از  طالقااني 

 پيشنهادات حداقل سه ماه مي باشد.

 * هزينه درج آگهي به عهده برنده /يا برندگان مزايده مي باشد.

 .ماه مي باشد 2*مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايي  پاکتها به مدت 

 * ساير شرايط و اطالعات در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

  شماره مزايده در سامانه :

در سامانه ستاد الکترونیکی دولت 5/2/0011را حداکثر تا تاریخ  بايست پيشنهادهاي خود متقابيان مي*

 نمایند.  بارگذاری

درگاه سامانه طریق  از  5/2/0011لغایت 22/0/0011)سند حاضر( از تاریخ اسناد  و ارسال  مهلت خريد *

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

 مي باشد. سازمان سيما و منظر * بديهي است شرکت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط 

به صورت کلي فروخته خواهد شد لذا شرکت کننده مي بايست براساس قيمات اعاالم شاده پاياه      چوبهاي دپو شده *

 نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام نمايد.



 00120020152000 درآمد ریال به شماره حساب 5110111قیمت اسناد و نحوه واریز : در قبال پرداخت -* 

 بانك مهر شعبه طالقانی

 پيشانهاد  دادگساتري  رسمي کارشناس نظريهچوب را دارند ميبايست قيمت اعالمي باالتر از  خريد به تمايل که * افراد

 .است داده پيشنهاد کل قيمت در را مبلغ باالترين که باشد مي شخصي مزايده برنده نهايت در. نمايند

هرگاه مهلوم گردد که مقادير آنها از ميزان اعالم شده بيشتر مي باشد برنده چوب *الزم به ذکر است پس از باسكول 

ملزم به پرداخت مازاد وجه خواهد بود و در صورتيكه مقدار ,کمتر از ميزان اعالم شده باشد مابقي وجه عودت داده 

 خواهد شد. 

در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار مي باشد. سازمان*  

دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده و ارائاه پاکات هااي الاف:      اطالعات تماس

 313-33333333ميددن ف هنگ د  ي بين ددنف رنسددمنن سددن منف سددي ن ا م بددن ا هتددن  سدد    دد ن     دد    –آدرس رشاات 

 ي  نس حنصل ن ني ن
   


