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                       (( میرآباد شهرداری دستگاه ماشین آالت 4ای خرید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله/ آگهی ))

 نوبت اول      

 
شورای اسالمي   59/95/59مورخ  95به استناد مصوبه شماره  دستگاه ماشین آالت 4 عمومي مزایدهشهرداری میرآباد در نظر دارد 

نماید. كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد  برگزار دولت الكترونیكي تداركات سامانه طریق از به شرح زیرمحترم شهر میرآباد 

به آدرس  ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد(گران و بازگشایي پاكتمزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده 

www.setadiran.ir   نام در سایت مذكور و گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبتانجام خواهد شد و الزم است مزایده

متقاضیان شركت در مزایده مي توانند جهت  بازدید و رویت  دریافت گواهي امضای الكترونیكي را جهت شركت در مزایده محقق سازند.

 ینگ شهرداری میرآباد واقع در خیابان شهداء ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.دستگاه  مربوطه در پارك
پاركینگ آدرس :های الف ، ب و جگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاكتاطالعات تماس دستگاه مزایده  

 944-44495444وتلفن  شهرداری میرآباد واقع در خیابان ساختمان شهرداری

 992543۹9و  995۹5343نام : دفتر ثبت  53424242مركز تماس  :اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

 : مشخصات دستگاه

نینوع ماش  فیرد دسن تیوضع سال ساخت  (الی) ر دهیمبلغ سپرده شركت در مزا  (الی) ر هیپا متیق    

خاور يكمپرس ونیكام 1 999/999/999/2 دارد 2494   999/999/99  

999/999/999 دارد 2499 تراكتور فرگوسن 2  999/999/59  

5499 سانین يكمپرس 3 999/999/499 دارد 2494   999/999/25  

 999/999/25 999/999/599 دارد 2495 كسیسمند ا یسوار 4

 .باشد مي 59/29/2459تاریخ از  سامانه: مزایده در انتشار تاریخ

 99/22/2459روز سه شنبه تاریخ  25:99از زمان انتشار تا ساعت  فت اسناد مزایده از سامانه:مهلت زماني دریا

 29/22/2459روز پنج شنبه  تاریخ  25:99از زمان انتشار تا  سامانه: مهلت زماني ارائه پیشنهاد در

 شرایط مزایده: 

بنغام درآمغد عمغومي    92959493۹5995ریغال بغه حسغاب     999/999/2متقاضیان بایستي جهت دریافت اسناد مزایده باید مبلغغ  - -2

 .شهرداری واریز نمایند

در صورت انصراف هر یک از برندگان )به ترتیب نفر اول یا دوم یا سوم( با برنده بعدی )در نهایت برنده سوم( قغرارداد منعقغد شغده و     -5

برندگان حداكثر تا یک هفتغه فرصغت دارنغد     به نفع شهرداری ضبط خواهد شد در ضمن سپرده شركت در مزایده انصراف دهندگان 

نسبت به واریز بهای پیشنهادی به حساب اعالمي شهرداری اقدام نمایند در غیر اینصورت انصراف تلقي شغده و سغپرده آنغان ضغبط     

 خواهد شد.

 .شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است -4

انوني منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و كشغوری در مغورد عغدم    الیحه ق 55/29/2433رعایت ماده یک مصوبه مورخه  -4

 شركت كاركنان دولت در مزایده الزامي مي باشد.

بعهغده برنغده مزایغده مغي     تنظیم سند و عوارض دارایي ، نقل و انتقال،چاپ آگهيكارشناسي،جمله هزینه های مرتبط من هزینهكلیه  -9

     .باشد

حضغور  با حضوری اعضا در دفتغر شغهردار  برگغزار و     25/22/59مورخ   99/22ه در روز شنبه راس ساعت كمیسیون برگزاری مزاید  -۹

 شركت كنندگان در مزایده به هنگام بازگشایي پیشنهادات بال مانع مي باشد.                                             

 حسن زادهمحمد                                                                      

 میرآبادشهردار                                                                   
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