
 

 باسمه تعالی

 عمومی مزایده آگهی

 (سومنوبت )

اقهال  اسهطا ی نسبت به  رهر ش  شورای اسالمی شاهین شهر در نظر دارد 17/02/1401ش مورخ /186شهرداری شاهین شهر با استناد مجوز شماره 

ب  صهورت www.setadiran.ir در سامان  تدارکات الکتر نیک د لت ب  نشانی ایده از  ریق آگهی مز با قیمت کارشناسی پیوستلیست ب  شرح  مازاد

 ب  صورت یکجا اقدا  نماید: ب  اشخاص حطیطی یا حطوقی نطد

 ساکن شاهین شهر در شرایط مسا ی دارای ا لویت می باشند. یمتطاضیان ایثارگر   خانواده شهدا -1

را به  ننهوان سههرده شهرکت در مزایهده به  حسها  شهماره ریها   50.775.000به  مبلهغ  مبلغ پایه   %5گان در مزایده می بایست شرکت کنند -2

شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی  اریز   ریش مربو   یا معاد  آن ضمانت نام  معتبر بانکی )بها انتبهار حهداقه سه  مهاه از  0105052929007

پیشنهاد خود نمایند. بدیهی است چنانچ  سهرده شرکت در مزایده ب  غیر از د  مورد پیش گفت  باشد، پاکت پیشنهاد به  ههی  تاریخ صد ر( را ضمیم  

  ج  بازگشایی نخواهد شد.

اخله  قانون اساسی   قانون منع مد 141   49های مطرر در اصه نماید ک  در زمان شرکت در این مزایده مشمو  ممنونیتشرکت کننده اقرار می -3

شرکت اررادی که  اهلیهت اسهتیفای امهور  ، نیست.ن محد دیت هایی را معین می نماید  سایر مطرراتی ک  چنی 22/10/1337کارکنان د لت مصو  

 مالی  ندارند صرراً از  ریق نماینده قانونی ایشان قابه قبو  می باشد.

سپرده برددپان نبداپداوباتاب پ ب .ب  نهده برنده مزایده خواهد بود حمه   نطه ، بیم ، از قبیه مالیات، نوارض هرگون  هزین کلی  کسور قانونی    -4

دادباتابمستدهبدخواهابشابتبهربصوروبخوههاریبدادباتابسرده باتبرهبداعبشهدهاریبضبطبمیبندههبتبهربصوروبخپوههاریببازسومب  باخذبک ملبتجهب

 داداوبهتمبتبسومبسرده بآده بدیزببرهبداعبشهدهاریبضبطبخواهابشا.ب

با نفهر ا   برنهده مزایهده اخهتالا نداشهت  نفر د   مزایده پیشنهاد دهنده ای است ک  قیمت پیشنهادی ا  بیش از مبلغ تضمین شرکت در مزایده  -5

 باشد در غیر این صورت مزایده راقد نفر د   خواهد بود.

اقهال  را دقیطهاً ماالعه  نمهوده   از ( 1)پیوست شهماره در مزایده باید قبه از ارائ  پیشنهاد قیمت ، شرایط مندرج در آگهی مزایده    شرکت کننده -6

چگونگی شرایط   سایر مطتضیات آن ا النات کامه کسب نمایند. بدیهی اسهت پیشهنهاد دهنهدگان په  از تسهلی  بازدید   از کیفیت    اسطا ی مازاد

تما  صهفحات آگههی به  نشهان   یامضا یا شرکت کننده موظف ب  مهر   پیشنهاد قیمت نمی توانند ب  نذر ند  ا الع از شرایط مزایده انتراض نمایند.

 .ا الع   قبو  کلی  شرایط می باشد

در محهه انبهار شههرداری  اقال  اسطا ینصر از 13صبح الی  9از سانت  20/06/1401الی  08/06/1401شرکت کنندگان می توانند از تاریخ   -7

 بازدید بعمه آ رند.

 شرایط حاک  بر این مزایده ماابق قوانین   مطررات آئین نام  مالی شهرداری ها می باشد. -8

باشهد، شههرداری نسهبت به  حهذا متطاضهی از رهرسهت گردد متطاضی راقد شرایط مندرج در مزایهده مهیدر صورتی ک  در  و  مزایده مشخص  -9

 مزایده   ضبط سهرده شرکت در مزایده اقدا  خواهد نمود.

 کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.   یا پیشنهادهایمبه  ، مخد ش ، مشر ط پیشنهادهای رسیده ک   -10

 شهرداری شاهین شهر در رد یا قبو  یک یا کلی  پیشنهادها مختار است.هیأت نالی معامالت  -11

 شخص خریدار انجا  خواهد شد. نا  پ  از تسوی  حسا  کامه    ی مراحه اداری   انجا  مراحه قانونی رطط ب   اقال  اسطا ی اگذاری  -12

 مالیات بر ارزش ارز ده می باشد. %9اقال  اسطا ی مشمو   کلی  ی  -13

برای دریارهت اسهناد به  سهامان  سهتاد مراجعه   06/1401 /08شنب  مورخ  س  ن در مزایده باید حداکثر تا پایان  قت اداری ر زشرکت کنندگا -14

 نمایند.

نسبت ب  ارائ  پیشنهادات خود در سهامان  سهتاد  06/1401 /20شنب  مورخ  یکشرکت کنندگان در مزایده باید حداکثر تا پایان  قت اداری ر ز -15

 نمایند.اقدا  

مههورخ   شههنب   د ر ز  13:00پیشههنهادهای رسههیده در جلسهه  هیههأت نههالی معههامالت شهههرداری شههاهین شهههر کهه  بههدین منظههور را  سههانت  -16

 تشکیه می گردد باز   قرائت خواهد شد. 21/06/1401
 

 

 سعید ابریشمی راد

 شهردار شاهین شهر
 رونوشت:

 بط نمومی برای ا الع   اقدا  الز  احد ر ا،   احد حطوقی برای ا الع ، اداره مالی   حسابداری برای ا الع ، حراست برای ا العاداره  ،شورای اسالمی شاهین شهر برای استحضار
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                                                                          (1پیوست شماره )

 قیمت هر کیلو به ریال نوع ردیف
کارشناسی به قیمت پایه 

 ریال
 سپرده شرکت در مزایده

کیلوبندمبض یع وبآهنبآالوبقداضهبب9000حاتهب 1  40.050.000 801.000.000ب89.000 

2 
لیتدیبردگبخ لیبتبب20کیلوندمببفیلتدبفلزیبتبسطلبب3500حاتهب

 فلزیبتبحلببه یبض یع  ی
.000000210.ب60.000  10.500.000 

ض یع  یکیلوبندمبک ر نبب100حاتهب 3  225.000 4.500.000ب45.000 

ری اب1.015.500.000 جمع کل 50.775.000بب   

ب توزین   باسکو  انجا  می گردد.                                                             بدیهی است ا زان منظور شده تطریبی   تخمینی است . لذا هنگا  تحویه ب  برنده مزایده ب  موج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                                             ب  : کمیسیون معامالت نمده )نالی( شهرداری شاهین شهر

                                                                                                                       مورخ           موضوع: انال  پیشنهاد قیمت آگهی مزایده شماره 

 نوع ردیف
قیمت هر 

 کیلو به لایر
قیمت پایه 

 کارشناسی به لایر

سپرده شرکت در مزایده 

 به لایر 

1 
کیلوبندمبراهای  وربه یبمسیب300حاتهب  1.200.000 000/000/360  000/000/18  

2 
کیلوبندمبچانبض یع  یبسیلناربتبا ص الوبآردس دیبب5500حاتهب  70.000 000/000/385  000/250/19  

3 
کیلوبندمبراهی  وره یبآلومینیومیبب2100حاتهب  370.000 000/000/777  000/850/38  

4 
کیلوبندمبض یع وبآهنبآالوبقداضهبب9000حاتهب  89.000 000/000/801  000/050/40  

5 

تبحلببردگبخ لیببلیتدیب20کیلوندمببفیلتدبفلزیبتبسطلبب3500حاتهب

000/000/210 60.000 ه یبض یع  ی  000/500/10  

6 
کیلوبندمببادواعبالستیکبا ومبیلبض یع  یب3000حاتهب  6.500 000/500/19  000/975  

7 
کیلوبندمبض یع وبشیشهب800حاتهب  12.000 000/600/9  000/480  

کیلوبندمبض یع وبادواعبلولهبتبا ص الوبپلیبا یلنب3000حاتهب 8  
78.000 

000/000/234  
000/700/11  

کیلوندمبض یع وبرددجیبا ص الوبتبراهی  ورباسق طیب200حاتهب 9  
950.000 

000/000/190  
000/500/9  

کیلوبندمبض یع وبالکبتبپالستیکبتبک ر نبپالستبب700حاتهب 10  
55.000 

000/500/38  
000/925/1  

11 
لیتدیبب220عاهبرشکهب150حاتهب  1.500.000 000/000/225  000/250/11  

12 
کیلوبندمبب250حلقهبدوارب یوپبسواریبتبک میونبرهبتزنبحاتهبب50حاته  40.000 10.000.000 000/500  

13 
کیلوبندمبک ر نبض یع  یب100حاتهب  45.000 4.500.000 000/225  

ری اب00.0001.264.3 جمعبکل  000/205/163  

.تذکر: هرگون  تعیین شرط یا شر ط بانث اباا  پیشنهاد خواهد شد  
کد ملی:                        ش ش:                                   نا  پدر:                                     ا    نا  خانوادگی:                ن  
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