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 (مرحله دوم)عمومی آگهی مزایده

کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان گلبهار و مصوبه شماره بند سوم  08/80/0088مورخ  0000/0/5038شماره به استناد نامه  شهرداری گلمکان

بهشت واقع در  غسالخانهساختمان اجاره نسبت به در نظر دارد  ،آیین نامه مالی شهرداری 05ماده  شورای اسالمی شهر گلمکان و با رعایت 0500

 .دهدب اجارهبه  با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق مقررات مربوطه و با شرایط اختصاصی ،صالحان

 : شرایط و نحوه شرکت در مزایده

 .خواهد بود واحد امور مالی ,شهرداری گلمکان مزایده محل دریافت اسناد – 0

 : پیشنهاد قیمت براساس جدول ذیل می باشد  -0
 مدت اجاره (ریال)قیمت پایه امکانات مکان متراژ عنوان ردیف

اتاق -اتاق انتظار-آب-برق بهشت صالحان مترمربع 008 ساختمان غسالخانه 0

سردخانه -کارکنان

سرویس -چهارچشمه

تاسیسات -بهداشتی

 ...آبگرمکن گازی و

 یک سال شمسی 00,888,888

 

 .می باشد 00صبح لغایت  0روز کاری از ساعت  08به مدت  00/80/0088لغایت  80/80/0088روزهای بازدید -5

 08/80/0088شنبه بعدازظهر روز  03خواهد بود و مزایده در ساعت  00/80/0088چهارشنبه مورخ روز  05:58آخرین مهلت پیشنهادها ساعت -0

 .در محل شهرداری گلمکان برگزار خواهد بود

 .ضمانت نامه بانکی می باشد ریال در قالب08,088,888معادل  پایه کارشناسیدرصد مبلغ  3به میزان  کار ارجاع فرآیند  درضمانت نامه -3

قرارداد ظرف مدت اعالم شده اقدام در غیر اینصورت ضمانت نامه  یا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به ارائه چک و بایستی نسبت مزایدهبرنده -6 

 . ضبط و کار به نفر بعدی واگذار میگردد مزایدهدر 

 .مه بعهده برنده مزایده می باشد و هزینه های آگهی روزنا رات قانونی را مد نظر داشته باشدپیمانکار بایستی نحوه کسر بیمه و سایر کسو-0

بنام  نزد بانک صادرات 8085830060888و  نزد بانک کشاورزی 556000005بابت فروش اسناد به حساب بانکی  ریال 0,388,888مبلغ -0

کارت ملی،برگ های امضا شده دارای اثر )شهرداری گلمکان واریز گردد و شرکت کننده می بایست فیش واریزی را همراه دیگر اسناد و مدارک

 . در پاکت الف قراردهد( انگشت یا مهر شرکت

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

     .گلمکان گردد

 .شهرداری در قبول و رد تمام پیشنهادها مخیر خواهد بود، ضمنا اولویت با افراد بومی خواهد بود-08

                                                                                         

 

 علی اکبر خوشبخت نیا

 شهردار گلمکان                          


