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 ))آگهي مزایده عمومي((

 فروش اقالم مستعمل واسقاط شده موجوددرانبارشهرداری حسن آباد(())                                   

شماره        ستنادمجوز شافویه به ا سن آبادف سن آبادواعالم نظریه        14/09/1400مورخه584/104شهرداری ح شهرح سالمی  شورای محترم ا

شماره نامه       ستری به  سمی دادگ شناس ر شده        19/10/1400مورخه454/1400-1کار سقاط  ستعمل وا سبت به فروش تعدادی ازاقالم م ن

مومی اقدام نماید.لذاازکلیه اشههصاح حقیقی وحقوقیرشههرکت پا ونیماننارا              موجوددرانبارشهههرداری حسههن آباداز ریا مهایده ع   

جهههههت دریههافههت 03/03/1401لههیههایههت25/02/1401نههمههایههددرمهههور  تههمههایههل ازتههاریهه  واجههدشهههرایههم دعههو  مههی

سنادوازتاری   سام      16/03/1401لیایت04/03/1401ا سامانه تدارکا  النترونیک دولت) سایرمدارک موردنیازبه  سنادو انه  جهت بارگذاری ا

 شهرداری حسن آباد(مراجعه واقدام نمایند:   -ستاد

 نام طرح/پروژه: فروش تعدادی ازاقالم مستعمل واسقاط شده موجوددرانبارشهرداری حسن آباد. (1

 پارکنیگ شهرداری. -بلواربهمن-بلوارامام خمینی)ره( -آدرس:حسن آباد (2

 اقالم مستعمل واسقاط شده موجوددرانبارشهرداری حسن آبادبه شرح جدول ذیل:  مشخصات(3

 

 واحدواحدقیمت گذاری واحد مقدار شرح اموال ردیف
قیمت نایه کارشناس رسمی 

 دادگستری)ریال(برای پرواحد

 000/100                  کیلوگرم        عدد        110      سطل زباله گالوانیهه 1

 000/30                   حلقه         حلقه      35      اسقاط ماشین آال  سنگینالستیک  2

3 
مصه  استوانه گالوانیهه دارای نوسیدگی به  ول 

 سانتیمتر120وقطرحدودا250حدودا

 000/100                   کیلوگرم      عدد          1       

 000/90                   کیلوگرم     عدد      1        منبع آب دوجداره دارای نوسیدگی 4

 000/90                   کیلوگرم     عدد        1        ایستگاه اتوبوس اسقاط 5

 000/90                   کیلوگرم     عدد        1        ایستگاه اتوبوس اسقاط 5

 000/100                   کیلوگرم     عدد      تعدادی      وسایل بدنسازی فلهی)نارک( 6

 000/110                  کیلوگرم     عدد        7        سطل فلهی نارکی 7

 000/90                  کیلوگرم     عدد      تعدادی     تابلوپای راپنمایی ورانندگی 8

 000/90                  کیلوگرم     عدد      2        متری2غ نارکینایه چرا 9
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 واحدواحدقیمت گذاری واحد مقدار شرح اموال ردیف
قیمت نایه کارشناس رسمی 

 دادگستری)ریال(برای پرواحد

 000/90                   کیلوگرم      عدد      4        نایه چراغ ستونی)روشنایی( 10

 000/90                  کیلوگرم      عدد      2        نایه چراغ)مدل خوشه گندمی(زردرنگ 11

 000/90                   کیلوگرم      عدد      4        نایه چراغ)مدل خوشه گندمی( وسی رنگ 12

 000/90                  کیلوگرم      عدد       7        چارچوب درب آپنی 13

 000/100                  کیلوگرم      عدد          1        چرخ وفلک فلهی)نارک( 14

15 
لوازم ترافینی نالستینی)بشنهرکله قندی واستوانه(رسرسره 

 نالستینی

 000/65                   کیلوگرم      کیلوگرم  350     

یک ماه می باشد.ضمنا:پس ازاعالم نتیجه وانعقادقراردادبابرنده مزایده،فردویاشرکت برنده متعهداست حداکثرظرف  /1( مدت  قرارداد: 4

 (اقدام نماید.3روز)یک ماه(نسبت به بارگیری،حمل وانتقال اقالم مندرج درقرارداد)بند30مدت

حسمما   )شمممارهریال معادل بیسممت میلیوت تومات000/000/200ه: به مبلغ ضمممانتنامه بان ی یاواریزوجه نقدجهت شممرکت درمزاید(5

به نام شهرداری حسن    -شعبه حسن آباد  -818کد-نزدبانک ملی  3100002734007 شهرداری  جهت وایزوجه نقد،به حسا  شماره   

 درصدشرکت درمزایده،پیشنهادقیمت آت بازگشایی نخواهدشد.5می باشدودرصورت عدم پرداخت (آباد

 می باشد. 411393555977وکداقتصادی14000158451(شناسه ملی شهرداری حسن آباد6

                                                                                        ساختمات شهرداری حسن آباد.                                                                           -بلوارامام خمینی)ره( -شهرحسن آباد -شهرستات ری -( نشانی کارفرما)شهرداری(: استات تهرات7

 ( هزینه تهیه اسنادو نحوه دریافت آت ازسامانه،برعهده پیمان اریااشخاص می باشد.8

 ( محل دریافت اسناد مزایده:سامانه ستادال ترونیک دولت)شهرداری حسن آباد(.9 

نه های مربوط به برش کاری،جرثقیل،حمل ونقل،بارگیری،کارگر،رعایت مورادایمنی وغیره به عهده شممخب برنده                (پرداخت کلیه هزی  10

 درمزایده می باشدوشهرداری هیچگونه تعهدی دراین خصوص ندارد.

 سه پیشنهادباشدتاموردرسیدگی قرارگیرد./3(هرردیف ازعناوین اموال مزایده،می بایست حداقل دارای11

 الزحمه کارشناس رسمی دادگستری وچاپ آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.(هزینه حق 12
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 ( شهرداری درردویاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختارمی باشد. 13

 مان اربه عهده مسئول خدمات شهری ومسئول انبارشهرداری می باشد. (نظارت برقراردادوعمل ردپی14

 ( سایرشرایط دراسنادمزایده درج گردیده است.15

درمحل دفترشممهرداربرگزارمی 17/03/1401روزسممه شممنبه مورخه14:30(جلسممه بازگشممایی پیشممنهادات واصممله راس سمماعت  16

 د.گرددوحضورشرکت کنندگات درجلسه مزایده فوق بالمانع می باش

شيرزادیعقوبي                                                                                                               

  شهردار حسن آباد فشافویه                                                                                                                                                          
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