
 ((عمومی مزایده آگهی)) 

نظر دارد نسبت در (24/9/1397  مورخ 14909  هیئت مدیره شماره  دفتر صورتجلساتبه استناد )مجوز  بندرعباس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

یان ـلذا از متقاض اقدام نماید. عمومیاز طریق مزایده  (  پارسو موسو،یکدستگاه تراکتور یور سواری خودرو شاملواگذاری خودروهای مستعمل خود)به 

یش نقدی جهت از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن ف حداکثر به مدت ده روزفت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی اجهت دری گردددعوت می 

واقع  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباسحقوقی  اموربه نزد بانک ملی  0105680079009به حساب شمارهریال  000/500 خرید اسناد به مبلغ

 مراجعه نمایند. سه راه گمرک نبش خیابان صباح–در بلوار امام خمینی)ره( 

 (   10/7139  /24  لغایت 10/7139   /15   از تاریخ) مزایده فروش اسناد

 مختار است.مجاز و یک یا کلیه پیشنهادات یا قبول سازمان در رد -

یا   بانک ملینزد  0105687369006شرح جدول ذیل می باشد که بایستی به صورت نقد به شماره حساب  به  شرکت در مزایده سپردهمیزان  -

سپرده شرکت در مزایده در وجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس تودیع ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار بعنوان 

 نمایند.

 تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات مالی قابل قبول کمیسیون نمی باشد( )چک

آنها به ترتیب اولویت به نفع سپرده  نگردند ت مقرر قانونی لهمانعقاد قرارداد در  ترتیب اولویت حاضر به چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم حاضر به -

 ضبط می گردد. سازمانصندوق 

که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پیشنهاد خود را    29/10/97    مورخ    شنبه    روزقت اداری بایستی تا پایان وشنهاد دهندگان پی -

رائه شود پاکتهای سربسته به واحد دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند و به پیشنهادهایی که مخدوش ، مبهم ،مشروط و خارج از این مهلت ا

 ترتیب اثر داده نمی شود.

 مالک انتخاب برنده باالترین قیمت پیشنهادی است.-

مزایده عندالزوم حضوری برگزار می گردد. بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود .لذا حضور شرکت -

 کنندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامی می باشد.

 ه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول و شروط تکالیف و تعهدات ابالغی و اعالمی از سوی سازمان می باشد.شرکت در مزاید-

 بندرعباس بازگشایی و آتش نشانی و خدمات ایمنیسازمان در کمیسیون عالی معامالت      30/10/97مورخ  یکشنبه  روز 13 ساعت رسیده  پیشنهادات -

 می گردند. قرائت

    .رداخت هرگونه مالیات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد هزینه نشر آگهی و کارشناسی و پ -

 صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.تهران این آگهی برابر آئین نامه معامالت شهرداری  -

یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به  متقاضیان باید  مندرج و مزایده،شرایط  و مشخصات در اسناد  مربوطه جزئیات اطالعات و سایر  -     

 پیشنهاد خود ضمیمه و امضاء نمایند.     

سازمان مراجعه واقع دردو هزار نبش بلوار جمهوری اسالمی خیابان کارگر متقاضیان می توانند جهت رویت خودروها طی ساعات اداری در ایام کاری به محل -

 نمایند.        

صرفاً غ برنده مزایده مکلف است ظرف هفت روزکاری از تاریخ ابالغ نسبت به پرداخت مبلغ مزایده و انعقاد قرارداد اقدام نماید ضمناً پرداخت مبل-

بوده و ارائه اسناد مطالبات شهرداری و سازمان های تابعه مورد قبول نمی باشد و در صورت امتناع از پرداخت مبلغ مزایده و انعقاد  بصورت نقد

 قرارداد مبلغ سپرده شرکت در مزایده به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد.
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