
 مزایده عمومی یک مرحله ای 

فروش  اموال منقول مزايده عمومي يک مرحله ای نظر دارد در از رديف کداعتباری پيش بيني شده در بودجه مصوب  شهرداری رشت

لوازم فرسوده و - ( ضايعات فلزی )لوازم و قطعات داغي خودرو –الستيک فرسوده و ضايعاتي )سواری و باری ( – کاغذ باطلهخود را)

طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت از  پالستيک اسقاطي؛  آهن آالت اسقاطي -اسقاطي کامپيوتر و لب تاب )کيس ,کي برد و ...(

برگزار نمايد، کليه مراحل برگزاری مزايده  از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات 

انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضويت قبلي،   WWW.SETADIRAN.IRلکترونيکي دولت به آدرس :ا

 مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضای الکترونيکي را جهت شرکت در مزايده محقق سازند .

 مي باشد . 52/70/0077تاريخ انتشار مزايده در سامانه 

 :0صبح الي  7::0از ساعت  52/70/0077لغايت 52/70/0077مزايده از سايت  :  اسناد دريافت مهلت

 7::00تا ساعت  72/72/0077لغايت 52/70/0077مهلت ارسال پيشنهاد : 

رشت ميدان گيل  در دفتر کار مدير امور مالي شهرداری به نشاني   07/72/0077شنبه مورخ  دوصبح  روز   00بازگشايي: راس ساعت    تاريخ

 تقرائت مي شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  اسساختمان مرکزی شهرداری رشت 

 قیمت پایه کارشناسی و میزان سپرده شرکت در مزایده 

 

ميباشدد کده مدي بايسدت بده صدورت وجده نقدد بده حسداب شدماره             مبلغ سپرده شرکت در مزايدده طبدق جددول فدو      * 

به نام حسداب تمرکدز وجدوه سدپرده خزانده داری شدهرداری باندک مهدر شدعبه طالقداني  واريدز يدا بده                507500550552:2

 صورت ضمانتنامه بانکي ارائه گردد. مدت اعتبار ضمانتنامه از تاريخ افتتاح پيشنهادات حداقل سه ماه مي باشد.

 نوع ردیف

 

 سپرده شرکت در مزایده  قیمت کارشناسی به ریال مقدار تقریبی

 ریال  0202220222 020222کیلویی  کیلو  0222 کاغذ باطله 1

0 

الستیک فرسوده و ضایعاتی 

 ریال 0002220222 000222کیلویی کیلو0222 )سواری و باری (

3 

ضایعات فلزی )لوازم و قطعات 

 ریال  1002220222 020222کیلویی کیلو 322 داغی خودرو( 

0 

لوازم فرسوده و اسقاطی کامپیوتر 

 ریال6202220222 0220222کیلو هر  کیلو 3222 و لب تاب )کیس 0کی برد و ...(

 ریال  002220222 020222کیلویی کیلو 022 آهن آالت اسقاطی 5

 ریال 005220222 520222کیلویی  کیلو122 پالستیک اسقاطی 6



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

 .ماه مي باشد :يشنهادات از تاريخ بازگشايي  پاکتها به مدت *مدت اعتبار پ

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

 * بديهي است شرکت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت مي باشد.

شنهاد            *اجناس  سبت به پي شده پايه ن ساس قيمت اعالم  ست برا شرکت کننده مي باي شد لذا  صورت جداگانه فروخته خواهد  به 

 قيمت به صورت جداگانه  اقدام نمايد.

*با عنايت به اين که وزن اجناس به صورت تقريبي مي باشد  پس از باسکول ضايعات آهن آالت و ... هرگاه معلوم گردد که مقادير 

ز ميزان اعالم شده بيشتر باشد برنده ملزم به پرداخت مازاد وجه به صورت مرحله ای قبل از خروج اجناس خواهد بود و در آنها ا

 صورتيکه مقدار ,کمتر از ميزان اعالم شده باشد مابقي وجه عودت داده خواهد شد. 

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

سناد مزايده و ارائه پاکت های الف: آدرس رشت        اطالعات تماس –دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص ا

 505:52::ميدان گيل ساختمان مرکزی شهرداری رشت تلفن : 

 

 


