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 اولمرحله  –عمومي  ي مزايده ـآگه
 

واقـع  يك دستگاه شناور بارج مستعمل فالخن در نظر داردشوراي اسالمي شهر  09/12/1401مورخ  ش/2028 موافقت نامه شمارهبه استناد شهر اهم شهرداري بندر
  .فروش رسانده ب زيربا شرايط مزايده عمومي از طريق  را بندر امام خميني ، –در خوزستان 

 
  مشخصات دستگاه : -1

 يجـانب زاتيمتر با تجه 70/2متر و عمق  1/7متر و عرض  14/34 يبارج ساخت آلمان ، جنس بدنه فوالد با طول سرتاسر لتيدستگاه شناور اسپ كي    
حالـت غيـر عمليـاتي كـه همگـي در  يجـانب زاتيمخازن و تجه يمتعلقات بر رو يو برخ نهيس يبر رو يدست نچيبارج : دو دستگاه و يموجود بر رو

 قراردارند.
 توضيح : دستگاه مستعمل مي باشد و كارايي الزم را ندارد.

 :  شركت در مزايده رايطـش -2
گـردد.  يارائـه مـ 15/01/1402مـورخ  18تا سـاعت  23/12/1401از مورخ  Setadiran.ir يدولت به نشان يكيدر سامانه تداركات الكترون دهياسناد مزا 1-2

 باشد. يم 27/01/1402مورخ  ييو بازگشا 26/01/1402مورخ  18سامانه مذكور تا ساعت  پاكت ها در يبارگذار
 است. يالزام ييتا قبل از جلسه بازگشا يكيزيبندرماهشهر بصورت ف يارائه پاكت الف به شهردار 2-2
 ريال مي باشد. 9,600,000,000قيمت پايه فروش  3-2

 ريال) به يكي از دو طريق زير ارائه نمايند: 480,000,000نج درصد مبلغ اوليه را (پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مزايده پ 4-2

 شهرداري بندرماهشهر نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر. 0105294167003فيش واريز مبلغ فوق به حساب سيبا  -الف   
 تاريخ افتتاح پيشنهادها.ضمانت نامه بانكي به نام شهرداري بندرماهشهر و به مدت سه ماه از  -ب   

روز از تاريخ ابالغ، حاضر به پرداخت كل مبلغ پيشنهادي و عقد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شـهرداري ضـبط و  7هر گاه برنده مزايده حداكثر ظرف  5-2
ابالغ قانوني حاضر به پرداخت كـل مبلـغ قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از 

 پيشنهادي نشوند، سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

 تبصره: مبلغ پيشنهادي قابل تقسيط نمي باشد و برنده مزايده موظف است كل وجه را ظرف موعد مقرر به حساب شهرداري واريز نمايد.
شركت در مزايده شخص برنده و نفرات دوم و سوم تا زمان عقد قـرارداد نـزد شـهرداري نگهـداري و پس از برگزاري مزايده  و اعالم برنده آن، سپرده  6-2

 سپرده ساير پيشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
 باشد. يممقدور  14 تيصبح لغا 9از ساعت  15/01/1402تاريخ  ازديد درب  7-2
حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشنهادها را رد نمايد و به شهرداري در رد كليه يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است و اين   8-2

 شد. دو با توجه به جميع جهات تعيين و اعالم خواه يبه تشخيص شهردار دهيهيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده  و برنده مزا

 قيمت پيشنهادي زير قيمت پايه مردود است. 9-2

 مخدوش و فاقد سپرده و يا اينكه بعد از مهلت مقرر تحويل داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.به پيشنهادهاي مبهم،  10-2

 ساير شرايط در متن قرارداد فروش لحاظ خواهد شد. 11-2

 پرداخت ماليات و ساير كسور قانوني به عهده برنده مزايده مي باشد. 12-2

 
 حسين صفري                                                                                                                                                          

 شهربندرماههردار ش                                                                                                                                                     
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 ساير شرايط:  -3

 ه مزايده مي باشد.به عهده برنددر روزنامه  درج آگهي و كارشناسي هزينه 1-3
 .اقدام نمايد از عقد قرارداد نسبت به بارگيري و تخليه كامل شناور از محلماه پس  2برنده مزايده مجاز است حداكثر   2-3

اين مبلغ پس از پايان قـرارداد و مزايده به عنوان تضمين انجام تعهدات از وي اخذ مي گردد.  مبلغ كل پيشنهادي برنده %10عقد قرارداد  مدر هنگا 3-3
 .أييد دستگاه نظارت مسترد مي گرددپرداخت كليه وجوه مربوطه و ت

 شياز هر ف نسخه كيو  اقدام يبه حساب درآمد شهردار ديخر مبلغ واريز پيشاپيش نسبت به دستگاهبرنده مزايده موظف است قبل از خروج  4-3
 . دادارگان هاي ذيربط انجام خواهد با و سپس فروشنده مكاتبات الزم را .دينما ليرا به امور قراردادها تحو يزيوار

 هزينه جداسازي، بارگيري و حمل به عهده برنده مزايده مي باشد. 5-3

 پرداخت هر گونه ماليات و ساير عوارض به عهده برنده مزايده مي باشد. 6-3

 شهرداري مي باشد. احد هاي درآمد و حراست ودستگاه نظارت  7-3

      مي تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير قرارداد را فسخ نمايد : فروشنده  شرايط فسخ : -4
 .بيش از مدت مندرج در قرارداد دستگاهتأخير برنده مزايده در خروج  -

 عدم شروع به كار حداكثر ده روز پس از ابالغ قرارداد. -

 آالت.جداسازي آهن  -

 كرده است. هرگاه ثابت شود برنده مزايده به عوامل كارفرما حق العمل، پاداش يا هدايايي داده يا آن ها يا واسطه هاي آن ها را در منافع خود سهيم -

                                            واگذاري كار به شخص ثالث. -
                                                                              

 حسين صفري                                        
 بندرماهشهرشهردار                                                                                                                                   

 
 

 "د قيمتپيشنها "

 
يك دستگاه شناور بارج مستعمل مزايده فروش  .... به شماره ملي  .................................. متقاضي شركت در... فرزند ............اينجانب .......................................     

.............................................ريال   ....................ال و به حروف ................................................................................(مرحله اول) به مبلغ كل ................................ ري فالخن
 مي باشم.

 
  نام و نام خانوادگي متقاضي                                                                                                                       

 امضا متقاضي


