
تجدید آگهی مزایده فروش ماشین آالت      
شهرداری عالیشهر

شهرداري عالیشهر
7596

ــه شــماره 50 مــورخ 1396/11/18 شــوراي محتــرم  ــه مصوب ــا اســتناد ب شــهرداري عاليشــهر در نظــر دارد ب
اســامي شــهر عاليشــهر نســبت بــه فــروش ماشــين آالت ذيــل بــه  قيمــت كارشناســي و بــه باالتريــن پيشــنهاد اقــدام نمايــد.

1- مهلت توزيع اسناد : از ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/07/16 تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/07/21
2- محل توزيع اسناد : شهر عاليشهر خيابان فرهنگ ساختمان شهرداري امور پيمان و قراردادها

ــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ  ــا پاي ــل اســناد : از ســاعت 7 صبــح روز يــک شــنبه مــورخ 1397/07/22 ت 3- مهلــت تحوي
1397/07/28

4- محــل تحويــل اســناد: اســتان بوشهر-شهرســتان بوشهر-شــهر عاليشــهر خيابــان فرهنــگ ســاختمان شــهرداري عاليشــهر-
ــهرداري عاليشهر دبيرخانه ش

5- زمان بازگشايي پيشنهادها : ساعت 17 روز شنبه مورخ 1397/07/28
6- ساير اطاعات و جزئيات مربوطه به مزايده در اسناد مندرج مي باشد.

7- هزينه درج در دو نوبت آگهي به عهده برنده مزايده است.
8- مبلــغ ضمانــت نامــه بابــت شــركت در مزايــده را بصــورت ضمانــت نامــه بانكــي يــا وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــماره 
0110085175004 بــه نــام شــهرداري عاليشــهر در بانــک ملــي شــعبه دانشــگاه آزاد اســامي واريــز و اصــل ضمانــت نامــه يــا فيش 

واريــزي در پاكــت اســناد قــرار دهنــد.
9- در صورتی كه برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد. 

10- شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است. 
آگهي نوبت اول: 1397/07/08
آگهي نوبت دوم:1397/07/15
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شماره موضوعردي
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مبلغ برآورد اوليه

) به ريال(
 مدت 
قرارداد

آخرين مهلت  
خريد اسناد
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تحويل پاكات

  تاريخ 
بازگشايي 

پاكتها

حداقل رتبه 
مورد نياز

مبلغ تضمين 
شركت در 

مناقصه

بهسازی ميدان 1
4/چهار 207/473/951/312-97كوتی

رتبه 5 /پنج 1397/07/141397/07/251397/07/28ماه 
ساختمان 

 400/000/000
ريال 

2

اجرای جدول 
بندی ،زيرسازی 
و آسفالت باند 
كندرو خيابان 

سبز آباد از مهر 
27 تا 5- 

4/چهار 97-212/707/475/751
رتبه 5/پنج 1397/07/141397/07/251397/07/28ماه 

راه و ترابری
 200/000/000

ريال 

نوبت دوم

قيمت پايه )ريال(وضعيت سندتعدادسال ساختنوع ماشين االت
مبلغ سپرده شركت در 

مزايده)ريال(

NPR 75 K 950.000.00095.000.000دارد13931كاميون ايسوزو زباله كش

LG 312450.000.00045.000.000دارد13941مينی لودر

شهرداري عاليشهر


