
 

 عمومي  مزايده آگهي 

از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان حقيقييي و حقييوقي واجييد شييراي   شهرداری بندر بوشهر  مازاد  ماشین آالتفروش مزایده بدينوسيله به اطالع شهروندان گرامي مي رساند شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد به شرح جدول نسبت به 

رگيياه ضمناً كليه  مراحل  برگزاري مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد قيمت وبازگشييايي پاكييات از طريييق د نمايند.اقدام  www.setadiran.ir الکترو.نيک دولت ) ستاد ( به آدرس الکترونيکي از طريق سامانه  زايده براي خريد اسناد مآيد  دعوت به عمل مي

 جهت شركت در مزايده محقق سازند.  انجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را   سامانه تداركات الکترونيکي دولت ) ستاد (

 شماره شاسی   اره موتور  شم شماره فراخوان  پالک انتظامی   نوع وسیله نقلیه  ردیف  
 قیمت کارشناسی  

 ) پایه (ریال  

مبلغ تضمین شرکت  

 ) ریال (  در مزایده 

 - lh115لودر هپکو  1
1001005701000007 

038154 HL  146  X 000/000/000/4 
000/000/200 

 HC507463MA09 NAD082A386D107356 000/000/000/5 000/000/250 1001005701000007 26ب  8B14 48 -538 بادسان خچالدار ی ونیکام 2

 8B14کامیون یخچالدار بادسان 3
 

 ADW0367P NAD082A386C105770 000/000/800/5 000/000/290 1001005701000007 26ب 48-537

 42/1921کامیون بنز تیپ ال.کا 4

 
21ع48-998  1001005701000007 10042826 55071238 000/000/000/8 000/000/400 

 TC-250کلت باری  توسن سی 5

 
 _____ 1001005701000007 91513611 C1000443 000/000/100 000/000/5 

 1001005701000007  توضيحات:

پست   100018135607يز وجه نقد به حساب  سپرده شماره    كت يا وارمي بايست به صورت ضمانت نامه بانکي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانکي تحت نظارت بانک مركزي جمهوري اسالمي يا اوراق مشار  مزايدهتضمين شركت در     -1

 ارائه گردد.   بانک

 را دريافت نمايند. مزايده  اسناد   طريق سامانه الکترونيک دولت ) ستاد (  از 26/09/1401  مورخ شنبه  روز  15ت  ساعتقاضيان ميتوانندحداكثر تا مكليه    تاریخ فروش اسناد: -2

مووور پیمووان شووهرداری بنوودر بوشووهر و به صورت فیزیکی در اداره ا  از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت و تحویل اصل پاکت ضمانت نامه     07/10/1401شنبه    چهارروز  15ساعت  : تا  ات  پاکمهلت تحویل   -3

 دریافت رسید . 

 8:30هشت و سی دقیقه/ساعت    10/10/1401 مورخ  شنبه  روز  تاریخ بازگشایی پیشنهادها: -4

 شهرداري مركزي بوشهرروبروي ميدان شهرداري.  مکان بازگشایی: -5

 درج شده است.  مزايده ساير جزئيات و شراي  در اسناد  -6

 آزاد است.  زايده در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه محضور نمايندگان شركتها با  -7

 درج گرديده است. www.Bushehr.irضمناً متن آگهي در شبکه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس: -8

 در صورتيکه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضب  خواهد شد.  -9

 يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.در رد   شهرداري -10

 ميباشد. زايده هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان م -11

 باشد. يم  07733340571و تلفن   مانيپطبقه دوم اداره امور   يشهردار يساختمان مركز يشهردار  داني))الف(( به شرح بوشهر م  يو ارائه پاكتها  ده يدر خصوص اسناد مزا شترياطالعات ب افتيگر جهت در ده يآدرس دستگاه مزا -12
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