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 آگهی مزایده
بند سوم کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان  75/52/0055مورخ  0022/0/0505به استناد نامه شماره  شهرداری گلمکان

نسبت در نظر دارد آیین نامه مالی شهرداری،  00شورای اسالمی شهر گلمکان و با رعایت ماده  0005گلبهار و مصوبه شماره 

به فروش  شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق مقررات مربوطه و با شرایط اختصاصیبا .... فروش ضایعات آهن، مس و 

 .برساند

 : شرایط و نحوه شرکت در مزایده

 .شهرداری گلمکان واحد امور مالی یا واحد حقوقی می باشد  محل دریافت اسناد – 0

 : پیشنهاد قیمت براساس جدول ذیل می باشد  -7

مقدار  میزان و نوع ضایعات ردیف

 (کیلوگرم)کاال

 (ریال)قیمت کل (ریال)واحد قیمت

 75005550555 200555 0555 ضایعات آهنی 0

 0700550555 200555 255 قطعات آهنی 7

 00005550555 200555 0275 پالت سبدی آهنی 0

 00500550555 قیمت کل

 

 .می باشد 00صبح لغایت  5 روز کاری از ساعت 05به مدت  50/0055/ 02لغایت  52/50/0055روزهای بازدید -0

بعدازظهر روز  00خواهد بود و مزایده در ساعت  02/50/0055مورخ  چهارشنبهروز  00:05آخرین مهلت پیشنهادها ساعت -0

 .در محل شهرداری گلمکان برگزار خواهد بود 75/50/0055 شنبه

ل در قالب ضمانت نامه ریا 0000700555 معادلدرصد مبلغ پایه کارشناسی  0ضمانت نامه در فرآیند ارجاع کار به میزان  -0

 .بانکی می باشد

به ارائه چك و یا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات قرارداد ظرف مدت اعالم شده اقدام در غیر  بایستی نسبت برنده مزایده-0 

 . اینصورت ضمانت نامه در مزایده ضبط و کار به نفر بعدی واگذار میگردد

ه کسر بیمه و سایر کسورات قانونی را مد نظر داشته باشد و هزینه های آگهی روزنامه بعهده برنده پیمانکار بایستی نحو-2

 .مزایده می باشد 

نزد  5050502705555و  نزد بانك کشاورزی 000222200ریال بابت فروش اسناد به حساب بانکی  000550555مبلغ -5

کارت )اه دیگر اسناد و مدارکبنام شهرداری گلمکان واریز گردد و شرکت کننده می بایست فیش واریزی را همر بانك صادرات

 . در پاکت الف قراردهد( ملی،برگ های امضا شده دارای اثر انگشت یا مهر شرکت

در داخل پاک ب به صورت دربسته تحویل امور ( بدون خط خوردگی و بصورت حروفی)نرخ پیشنهادی در فرم های مربوطه -0

 .        مالی شهرداری گلمکان گردد

 .و رد تمام پیشنهادها مخیر خواهد بودشهرداری در قبول -05
 علی اکبر خوشبخت نیا

 شهردار گلمکان


