
 مزایده عمومی یک مرحله ای

طریق از  با  قابلیت نقل و انتقال ( چوب) فروش  اموال خود مزایده عمومی یک مرحله ای نظر دارد در  سازمان سيما و منظر

سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید، کليه مراحل برگزاری مزایده  از دریافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشایی 

انجام خواهد شد و الزم   WWW.SETADIRAN.IRپاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس :

است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را 

 جهت شرکت در مزایده محقق سازند .

 .فطر تاریخ انتشار اسناد در سامانه تغييير داده شد با توجه به تعصيالت عيد

 می باشد .42/4/1241مزایده در سامانه  آگهیتاریخ انتشار

 42/4/1241غایت ل42/4/1241مزایده از سایت  :  اسناد دریافت مهلت

 صبح 14تا ساعت  8/3/1241لغایت  42/4/1241از تاریخ مهلت ارسال پيشنهاد : 

ميدان فرهنگ   رشت به نشانی  سازمان ریاستدر دفتر کار 8/3/1241مورخصبح روز شنبه 11بازگشایی: راس ساعت  تاریخ

     13231-21932خيابان پرستار سازمان سيما و منظر و فضای سبز شهری کد پستی 

 بعد از جلسه کميسيون 8/3/1241زمان اعالم برنده : 

 ریال000/000/222میزان سپرده شرکت در مزایده :  –ریال 000/00:  هر کیلو جدول الف : قیمت پایه کارشناسی

 ( ریال 000/000/200/4جمع کل با مبلغ اعالمی کارشناسی ) . تن میباشد 020تقریبی اعالمی توسط کارشناس دادگستری  ژمیزان تنا

* مبلغ سپرده شرکت در مزایده بگه شگرج جگداول فگوب ميباشگد کگه در صگورت شگرکت در هریگک از آنگان مگی            

شگگعبه  مهگگر  نگگزد بانگگک 02441140914023بایسگگت جداگانگگه بگگه صگگورت وجگگه نقگگد بگگه حسگگا  سگگپرده شگگماره 

خ افتتگگاج رشگگت واریگگز یگگا بگگه صگگورت بگگمانتنامه بگگانکی ارائگگه گگگردد. مگگدت اعتبگگار بگگمانتنامه از تگگاری طالقگانی 

 پيشنهادات حداقل سه ماه می باشد.

 * هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

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

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

در سامانه ستاد 8/3/0010 صبح مورخ 01ساعت را حداکثر تا  بایست پيشنهادهای خود متقابيان می*

 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.  0010/ 3/ 7و پاکت الف را تا تاریخ نمایند.  الکترونیکی دولت بارگذاری

 می باشد. سازمان سيما و منظر * بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط 

به صورت کلی فروخته خواهد شد لذا شرکت کننده می بایست براساس قيمگت اعگالم شگده پایگه      چوبهای دپو شده *

 نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام نماید.

 پيشنهاد دادگستری رسمی کارشناس نظریهچو  را دارند ميبایست قيمت اعالمی باالتر از  خرید به تمایل که ی* افراد

 .است داده پيشنهاد کل قيمت در را مبلغ باالترین که باشد می شخصی مزایده برنده نهایت در. نمایند



هرگاه معلوم گردد که مقادیر آنها از ميزان اعالم شده بيشتر می باشد برنده چو  *الزم به ذکر است پس از باسکول 

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

 خواهد شد. 

در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادات مختار می باشد. سازمان*  

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائگه پاکگت هگای الگ :     

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

 ي  نس حنصل ن ني ن
 124444418094شناسه شهرداری رشت   *

 ماه 3اعتباربمانتنامه برای شرکت در مزایده مدت *

 بنام سازمان سيما و منظر شهرداری رشت*

 


