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پیَست :

آگهی مزایده عمومی(حراج)
شهزداري سزایان دروظز دارد بٍ استىاد مادٌ  13آئیه وامٍ معامالت شهزداري ي مصًبٍ شمارٌ 1331-141مًرخ 31/12/22شًراي اسالمی شهز سزایان ،یک دستگاه
ماشین پژو 504و یک دستگاه مزداو اتوبوس اسکانیا را بزابز با اسىاد ي مدارک اس طزیق مشایدٌ حضًري بٍ فزيش رساود  .متقاضیان می تًاوىد اس تاریخ اوتشار
آگهی بٍ مدت  12ريس كاري تا پایان يقت اداري ريس چهار شىبٍ مًرخٍ 32/04/ 20بٍ امًر مالی شهزداري بٍ آدرس  :سزایان  -میدان قدس – شهزداري سزایان ي یا
بٍ سایت شهزداري سزایان  www.sarayan.irمزاجعٍ ي اسىاد مشایدٌ را دریافت ي در مدت سمان تعییه شدٌ وسبت بٍ باسدید اس ماشیه االت مذكًر اقدام
ومایىد.

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مسایده :
* هتماضی الشاس هی ًوایذ ولیِ اسٌاد هضایذُ سا تِ دلت هغالعِ ًوَدُ ٍ اص هَسد هضایذُ تاصدیذ ّ ٍ ،شگًَِ ادعای تعذی سا اص
خَد سلة ٍ سالظ هی ًوایذ .
* الیحِ هٌع هذاخلِ واسوٌاى دٍلت دس هعاهالت دٍلتی ٍ وطَسی هصَب  ٍ 1337/10/22لَاًیي هشتَعِ دس ایي هضایذُ خاسی
است .
* صهاى تشگضاسی خلسِ حشاج  :ساعت  10صثح سٍص پٌح ضٌثِ  1397/04/21هی تاضذ.
* هتماضیاًی وِ توایل تِ ضشوت دس هضایذُ ساداسًذ هی تَاًٌذ اص تاسیخ اًتطاس آگْی ظشف هذت 17سٍص تِ استثٌای ایام تعغیل
خْت تاصدیذ اص هاضیي االت تِ پاسویٌگ هَتَسی ضْشداسی تِ آدسس (سشایاى خیاتاى ضشیعتی خٌة پاسن ووَدن ) هشاخعوِ
ًوایٌذ .
* هذت صهاى الصم تشای تشسسی پیطٌْادات  ،تطخیص ٍ اتالغ تِ تشًذُ هضایذُ اص تاسیخ حشاج تِ هذت  7سٍص تِ استثٌای ایوام
تعغیل تعییي هی گشدد.
* ضشوت دس هضایذُ ٍ دادى پیطٌْاد تِ هٌضلِ لثَل ضشٍط ٍ تىالیف ضوْشداسی دس هَضوَم هوادُ  10آئویي ًاهوِ هعواهالت
ضْشداسی هی تاضذ.
* چٌاًچِ تشًذُ اٍل هضایذُ حاضش تِ اًعماد لشاسداد ًطَد سپشدُ ٍی ضثظ ٍدس صَست ٍخَد ضشایظ هادُ 26آییي ًاهِ
هعاهالت دٍلتی تِ ًفش دٍم ٍ سَم هشاخعِ وِ اگش ًفش دٍم ٍسَم تِ تشتیة ًیض حاضش تِ اًعماد لشاسداد ًطَد سپشدُ آًْا ضثظ
ٍ هضایذُ تدذیذ خَاّذ ضذ .
*ضْشداسی دس سد یا لثَل ولیِ پیطٌْادات هختاس است
:شرایط مبلغ و نوع تضمین شرکت در مسایده
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-1تشًذُ هضایذُ هثلػ هَسد هضایذُ سا ظشف 5سٍص اص تاسیخ اتالغ تِ صَست ًمذ تِ حساب 3100000864005ضْشداسی ًضد تاًه
هلی ٍاسیض ٍ فیص هشتَعِ سا تِ ٍاحذ دسآهذ تحَیل ًوایذ.
 -2پیطٌْاد دٌّذگاى هی تایست سپشدُ ضشوت دس هضایذُ سا تِ حساب ضواسُ  3100000862009سپشدُ ضْشداسی سشایاى ًضد
تاًه هلی ٍاسیضٍ سسیذ سا لثل اص ضشٍم حشاج تحَیل اهَس هالی ضْشداسی ًوایٌذ.
-3هتماضیاى هتعْذ هی ضًَذ عالٍُ تشلیوت پیطٌْادی 9دسصذ هثلػ سا تِ عٌَاى هالیات تش اسصش افضٍدُ تِ حساب
ً3100006785004ضد تاًه هلی ٍاسیض ًوایٌذ .
ّ -4ضیٌِ ّای هالیات ٍ عَاسض ٍ اًتمال سٌذ تِ عْذُ تشًذُ هضایذُ هی تاضذ.
نوع ماشین

مدل

قیمت پایه

پژٍ 405

1387

120/000/000

6/000/000

ٍاًت هضدا1600

1364

50/000/000

2/500/000

اتَتَس اسىاًیا

1388

1/400/000/000

70/000/000

(ریال )

مبلغ سپرده شرکت در مسایده (ریال )

توضیحات

محمد صادق حقدادی
شهردار سرايان

نام ونام خانىادگي متقاضي
امضاء واثر انگشت
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بسمه تعالی
تعهدنامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله
كارمندان در معامالت دولتی مورخ 0331/01/22
مربوط به مسايده عمومی
 -1ایي پیطٌْاددٌّذُ تا اهضاء ریل ایي ٍسلِ  ،تذیٌَسیلِ تائیذ هی ًوایذ وِ هطوَل هوٌَعیت هزوَس دس لاًَى هٌع
هذاخلِ واسهٌذاى دٍلت دس هعاهالت دٍلتی  ،هصَب دیواُ ً 1337وی تاضذ ٍ چٌاًچِ خالف ایي هَضَم تِ اثثات
تشسذ  ،فشٍضٌذُ یا هضایذُ گضاس حك داسدوِ پیطٌْاد اسائِ ضذُ تشای هضایذُ فَق سا هشدٍد ٍتضویي ضشوت دس
هضایذُ سا ضثظ ًوایذ.
ّ -2وچٌیي لثَل ٍ تائیذ هی گشدد وِ ّشگاُ ایي پیطٌْاددٌّذُ تشًذُ هضایذُ فَق تطخیص دادُ ضَد ٍ تعٌَاى خشیذاس
اًتخاب ضَد ٍ خالف اظْاسات فَق تا تحَیل هَضَم هضایذُ ٍ تسَیِ حساب ًْایی تِ اثثات تشسذ یا چٌاًچِ افشادی
سا وِ هطوَل هوٌَعیت هزوَسدس لاًَى فَق ّستٌذ دس ایي هعاهلِ سْین ٍ ریٌفع ًوایذ ٍ یا لسوتی اص واس سا تِ آًْا
هحَل وٌذ فشٍضٌذُ حك خَاّذ داضت وِ اص تحَیل هَضَم هضایذُ خَدداسی ٍ ّش ًَم سپشدُ ٍ یا هغالثات خشیذاس
سا ضثظ ٍ خساسا ت ٍاسدُ دس اثش فسخ هعاهلِ ٍ تأخیش اخشای واس سا اص اهَال اٍ اخز ًوایذ ،تعییي هیضاى خساست
ٍاسدُ تا تطخیص فشٍضٌذُ ( ضْشداسی سشایاى ) هی تاضذ.
 -3ایي پیطٌْاد دٌّذُ هتعْذ هی ضَد چٌاًچِ دس حیي هعاهلِ تِ دلیل تغییشات ٍ یا اًتصاتات دس دستگاُ دٍلت
هطوَل لاًَى هضتَس گشدد هشاتة سا تالفاصلِ تِ اعالم فشٍضٌذُ تشساًذ تا عثك همشسات تِ هعاهلِ خاتوِ دادُ ضَد ،
تذیْی است چٌاًچِ ایي پیطٌْاد دٌّذُ هشاتة فَق سا تالفاصلِ تِ اعالم ًشساًذ ًِ تٌْا ضْشداسی حك داسد هعاهلِ
سا فسخ ًوَدُ ٍ سپشدُ ّای هشتَعِ سا ضثظ ًوایذ تلىِ خساسات ًاضی اص فسخ پیواى ٍ یا تأخیش دس اخشای واس سا ًیض
تٌا تِ تطخیص خَد اص اهَال ایي پیطٌْاد دٌّذُ ٍصَ ل خَاّذ ًوَد.
 -4هضافاً ایي پیطٌْاد دٌّذُ اعالم هی داسد وِ اص هداصاتْای هتشتة تش هتخلفیي اص لاًَى فَق آگاّی واهل داسد ٍ دس
صَست تخلف هستحك هداصاتْای هشتَعِ هی تاضذ.

تاريخ

 :نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده
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