
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد

 آگهي مزايده عمومي 

 (چوب،آهن آالت،لوازم آلومینیوم،پلي اتیلن،لوازم کارگاهي،لوازم برقي،گلدان)فروش اموال اسقاطي و مستعمل

 

به متقاضیانی كه بیشترین مبلغ  عمومیدرنظردارد موارد زیر را ازطریق مزایده  مان سیما، منظر و فضای سبزساز

 .جهت اجاره واگذار نمایداز طریق سامانه ستاد ایران ، و ، پس ازطی مراحل مزایده ارائه نمایندپیشنهادی 

 :موارد مزايـده 

 یک ازای به ریال 555/10 پایه مبلغ باو  (تن 05)كیلوگرم 05555 وزن حدودی به  انواع چوب خشک بریده شده -1

 ( مزایده در شركت ضمانت عنوان به ریال 555/555/05 مبلغ) كیلوگرم

 پایه مبلغ باو  كیلوگرم 15555وزن حدودی به (انواع وسایل بازی، المانها، سطل، بشکه، داغی خودرو)آهن آالت  -2

 ( مزایده در شركت ضمانت عنوان به ریال 555/555/83 مبلغ) كیلوگرم یک ازای به ریال 555/50

 مبلغ) كیلوگرم یک ازای به ریال 555/855 پایه مبلغ باو  كیلوگرم 155 وزن حدودی به  لوازم آلومینیومی -8

 ( مزایده در شركت ضمانت عنوان به ریال 555/055/1

 به ریال 555/185 پایه مبلغ باو  كیلوگرم 055 وزن حدودی به  .(..وسایل بازی، لوله و اتصاالت و ) لوازم پلی اتیلن -0

 ( مزایده در شركت ضمانت عنوان به ریال555/555/0 مبلغ) كیلوگرم یک ازای

 به ریال 555/35 پایه مبلغ باو  كیلوگرم 8555 وزن حدودی به  (ابزارآالت، پمپ ها، شناور، كف كش) لوازم كارگاهی -0

 ( مزایده در شركت ضمانت عنوان به ریال555/555/12 مبلغ) كیلوگرم یک ازای

دستگاههای از رده خارج الکتریکی و الکترونیکی، كلیدهای برق صنعتی، انواع چراغها،  ) و الکترونیکی لوازم برقی -0

به  (پرژكتورها با پایه های مربوطه و تابلو برق، انواع كابل های الکتریکی و ریسه، انواع المپهای كم مصرف دست دوم

 عنوان به ریال 555/055/0 مبلغ) كیلوگرم یک ازای به ریال 555/505 پایه مبلغ باو  كیلوگرم 005وزن حدودی 

 ( مزایده در شركت ضمانت

 555/555/0 مبلغ) عدد یک ازای به ریال 2555 پایه مبلغ باو  عدد 05555 حدودی  تعدادبه گلدان سفالی دست دوم  -5

 ( مزایده در شركت ضمانت عنوان به ریال

 مبلغ) كیلوگرم یک ازای به ریال 555/05 پایه مبلغ باو  كیلوگرم1555 وزن حدودیبه  گلدان پالستیکی دست دوم -3

 ( مزایده در شركت ضمانت عنوان به ریال 555/055/2

 

 



 :شرايط مزايده 

بازگشائی پاكات از طریق درگاه سامانه  و كلیه مراحل برگزاری این مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد (1

 .انجام خواهد شد ir.setadiran.wwwبه آدرس( ستاد)تداركات الکترونیکی دولت 

قسمت )فیش واریزی  را به صورت ضمانت نامه بانکی یاشركت در مزایده  ضمانت مبلغمتقاضیان می بایستی  (2

سازمان سیما، منظر و فضای نزد بانک شهر بنام  555382251235به حساب شماره ( مربوط به پرداخت كننده

 در سامانه ستاد را یا ضمانت نامه فیش مربوطه مزایده واریز و به عنوان ضمانت شركت درسبز شهرداری شهركرد 

 .نمایندبارگزاری 

به همراه فتوكپی ، هوه رر رارززار  در اامان  ااادعالرا  ضمانت شركت در مزایدهاصل متقاضیان می بایستی  (3

در پاكت تلفن شخص شركت كننده در پشت آن قید گردیده است  شماره شناسنامه وكارت ملی كه آدرس و

تحویل  فضا  ابز اازمان ایما، منظر هوامور مالی ر   09/05/3000مورخ  (33ااعت )تا پایان هوقت ادار   دربسته

 .دهند

واریز مبلغ كامل  سپرده نفر اول و دوم هر مورد تا شركت در مزایده به منزله پذیرش كلیه شرایط مزایده میباشد و (0

، یا سپری شدن موعد مقرر و رت انصراف نفر اول نگـهداری می گردد در صو سازمان فضای سبزنزد برنده مزایده 

، در صورت انصراف نفر دوم و نفر دوم اعالم می گردد ضمانت نامه ایشان به نفع شهرداری ضبط می گردد و

 .ضمانت ایشان نیز ضبط می گردد 

كه موجب ضرر وزیان در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار بوده و با تبانی كنندگان یا موارد دیگر  سازمان (0

  . گردد برخورد قانونی بعمل می آید سازمان

 .ه قبول تمامی شرایط آگهی می باشداعالم پیشنهاد به منزل شركت درمزایده و (0

و واریز مبلغ اموال به حمل و وزن كشی نسبت پس از برنده شدن ساعت  03بایستی ظرف مدت برندگان مزایده  (5

به ازای هر روز  جریمهدر غیر اینصورت مشمول پرداخت . اقدام نماید سازمان فضای سبز بحــسابپیشنهادی 

دوم نمی باشند میتوانند نسبت به استرداد سپرده خود  متقاضیانی كه جزء نفرات اول و ود بود ندیركرد خواه

  .اقدام نمایند

 .نمی باشدمنع مداخله كاركنان دولت در انجام معامالت دولتی  شركت كننده اقرار می نماید كه مشمول قانون (3

غیره به  ، عوارض و(ارزش افزوده) مالیات  (صورت باسکول) وزن كشی ،حمل و جابجایی اموالكلیه هزینه های  (2

 .عهده برنده می باشد

هالستان ظهر به محل ن 12صبح الی  3از موارد مزایده می توانند همه روزه از ساعت  دگران جهت بازدی مزایده  (15

 .مراجعه نمایند

 .جلسه بازگشائی پاكات شركت نماینداز شركت كنندگان در مزایده دعوت به عمل می آیدكه در   (11


