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 به بخش خصوصی واگذاری کلیه امور آرامستان مزايده عمومی  تجديد آگهی

 

شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد کلیه امور مربوط به آرامستان را از طریق  01/05/1399مورخ  311ان به استناد مجوز شماره  شهرداری سرای

اید.متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرح وظایف و دریافت اسناد مزایده آگهی مزایده عمومی با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نم

 شهرداری سرایان مراجعه نمایند.  .sarayan.ir wwwامور مالی و یا سایت به واحد  01/09/1400حداکثر تا تاریخ 

 .محاسبه و اخذ خواهد شد.شهرداری سهم به صورت پایه  صد در10از مجموع مبلغ دریافتی بابت ارائه خدمات آرامستان به همشهریان -

 درصد اعالم شده سهم پیمانکار از طرف متقاضیان می باشد.مزایده  مالک تعیین برنده -

 پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات به عهده پیمانکار می باشد.-

شرکت در مزایده به حساب شماره مه بانکی به مدت سه ماه ( )وجه نقد،ضمانتناریال به عنوان سپرده  000/000/75متقاضیان می بایست مبلغ -

 نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری سرایان واریز نمایند. 3100000862009

متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده در موعد مقرر به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و پس از تکمیل ،اسناد را داخل پاکت سر -

 ارداده و به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.بسته قر

 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معامالت گشایش و برنده مزایده اعالم می گردد.عصر  14:30ساعت  02/09/1400 سه شنبهپاکات ها در روزکلیه -

روز حاضربه انعقاد قرارداد نشود،سپرده او به نفع چنانچه برنده مزایده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت -

به شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر 

 عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماندکه پس از عقد قرارداد مسترد خواهد گردید. سپرده نفرات اول ،دوم و-

 سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزایده مسترد می گردد.-

 شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار می باشد.-

 ه ،مخدوش و مشروط و پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرر و اصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.به پیشنهاد های فاقد امضاء،فاقد سپرد-
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 و هزینه ها با پیمانکار می باشد.، در صورت نیاز ماشین آمبوالنس تحویل-

 یفات عمومی آرامستان و غسالخانهتنظ-

 و نیروی انسانی مورد نیاز با پیمانکار است .، مصالح تهیه کلیه ماشین آالت ابزار کار -

 می باشد. پیمانکاربا  %20و با کارفرما  %80درآمد فروش و پیش فروش قبر -

 شناسنامه و کارت ملی و تحویل به اداره ثبتثبت دفتری -

 اخذ مجوز دفن کلیه امور مربوط به حمل میت از محل حادثه و یا محل فوت به سردخانه و یا پزشکی قانونی جهت انجام-

 و آماده سازی میت جهت دفن کلیه امورات مربوط به تغسیل-

 کلیه امورات مربوط به دفن میت از قبیل نماز میت،و ....و ختم جلسات-

  هزینه اموات بالصاحب توسط شهرداری پرداخت خواهد شد.-

 با پیمانکار می باشد.و ...(  هزینه های جزئی )تعویض المپ، تعمیر آبگرم گاز و هزینه آب، برق و  -

 

                                   شهردار                                                                                                                                                             

 رضا مطلبی پور                                                                                               


