
 

 

 ‹‹  بیل بکهوفروش حضوری ›› مزايده  

 

 با مشخصات ذیل:  بکهو لودردستگاه  یکدر نظر دارد تعداد  شهرداری گزیکبا توجه به اینکه 

 مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(  قیمت پایه )ریال( وضعیت سند  تعداد سال ساخت  نوع ماشین 

 TDLبیل بکهو 

86 

 72،500،000 1،450،000،000 دارد 1 1383

تواننققد جهقق  بازدیققد را از طریققم مزایققده بققه رققرد  برسققاند ه شرنققدا  بققه شققر   در مزایققده م 

شققققهر  :درس آبققققه  شققققهرداری گزیققققک:14لغایقققق  8:00در سققققاهات اداری د پیشققققنهاد شیرقققق  

شققرایم مزایققده را از رققرا  مراجعققه نرققوده د نیققز  شققهرداری گزیققک -بلققوار امققاا رعققا     -گزیققک

دریارقققق   .irGazikwww. بققققه آدرس اینترنتقققق  شققققهرداریسققققای  داحققققد امققققور مققققال  د یققققا 

 نرایند.

 ‹‹ بیل بکهو›› فرم پیشنهاد قیمت مزايده 

 

اینجانقق. ...................................... ررزنققدك شققر   ................................ بققه شققراره شناسققنامهك بققه شققراره   قق  

بقققققه  ............................... صقققققادره از ............................. متولقققققد سقققققا. ........................ شقققققغل ......................

با اط    امل از شرایم مزایده  شراره تراس: ............................. نشان .............................................................................. 

............................ ............................. مقد. .. د ش و. مفاد آ   ه به پیوس  ررا پیشنهاد م  باشقد متااعق  يریقد 

.................................  شقهرداری گزیقکموعو  آگه  مزایقده شقراره ............................... مقور. ................................. 

...................... ریقا.  بعقدد  باشم د پیشنهاد شیر  يود را براساس موارد اه ا شقده بقه م لق. ........................م 

 ..............................................  بحردف  اه ا م  نرایم.

 چنانچه پییشنهاد اینجان.  مورد ش و. شرار گیرد تعهد م  نرایم:

بقه حاقاش شقهرداری بقه شقراره اشقدامات ززا جهق  داریقز دجقه  سقاه  24ظرف مقدت حقدا  ر  -1

 را انجاا دهم. نزد بانک مل  0107438747001

 تأیید م  نرایم  لیه عرائم اسناد د مدارك مزایده جزء زینفک این پیشنهاد محاوش م  شود. -2

 اط    امل دارا  ه دستگاه مزایدهگزار الزام  برای داگذاری يودرد به هریک از پیشنهادها را ندارد. -3

 

 امضاء متقاضي: 

 تاريخ: 



 

 

 بیل بکهو هي فروش شرايط مزايده آگ

 

 به شرح ذیل : ماشین آزت تعداد  -1

 مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(  قیمت پایه )ریال( وضعیت سند  تعداد سال ساخت  نوع ماشین 

 TDLبیل بکهو 

86 

 72،500،000 1،450،000،000 دارد 1 1383

   شهرداری گزیکمزایده گزار:   -2

 -شقهر گزیقکداشع در  امورمال  شهرداری گزیک محل دریار  ررا پیشنهاد شیر  د شرایم مزایده داحد  -3

 مراجعه نرائید.www.Gazik.irباشد یا به آدرس اینترنت  م  شهرداری گزیک -بلوار اماا رعا    

 م  باشد  ه باید ط  رسید بانک  بقه حاقاش شقراره ریا. 72ك500ك000شر   در مزایده سپردهمیزا    -4

داریقز د بقه عقریره مقدارك ارسقا.  گزیکشع ه  مل بانک  شهرداری گزیک نزد ناابه  0107438747001

 گردد.

متااعیا  م  بایا   مدارك مورد نیاز د نیز پیشنهاد شیر  يود را به طور مجزا در پا تهای الف د ش بقه -5

 به داحقد  1398ك12ك01مور.  پنجشن هردز  13:30شرح ذیل د به صورت زك د مهر شده ، حدا  ر تا ساه  

تاقلیم  شهرداری گزیک -    بلوار اماا رعا -شهر گزیک آدرس به  امور مال  شهرداری یا دبیريانه شهرداری

 نروده د رسید دریار  نرایند.

 پاکت الف شامل :

 مدارك شناسای  متااع    پ  صفحه اد. شناسنامه د در صورت داشتن توعیح  پ  صفحه اير د  پ   ارت مل    _

 اصل ریش داریزی  _

ا ه  ردزنامه رسر  ،مدارك شناسای  اهضای هیات  ايرین توعیح : متااعیا  حاوش  می ایا  ه ده بر  پ  اساسنامه شر   د

 مدیره را نیز ارسا. نرایند.

 پاکت ب شامل:

 شر   در مزایده م  باشد. شرایم ررا پیشنهاد شیر  د 

ناا د نشان  د تلفقن ترقاس ، پشق  پا ق  پیشنهاد شیر  باید در پا   جداگانه د زك د مهر شده با شید  -6

 .ارائه گردد

یک از پیشنهادات ايتیار تاا داشته د هیچ گونه ادها د اهتراع  دراین زمینقه  گزار در ش و. یا رد هرمزایده -7

 مارو  نخواهد بود.

د  هزینقه  ارشناسق  مطقابم شقانو  د  ايذ ي ر ، - لیه هزینه های نال د انتاا.، مالیات، هوارض شانون -8

 بود. به ههده برنده مزایده يواهد  ه  مزایده هزینه چاپ اگ

http://www.gazik.ir/


 

 

 ، مخدد  د بدد  سپرده د پیشنهادات   ه بعد از اناضای مهل  مارر داصل شود  پیشنهادات ناشص د م هم-9

 مورد تأیید ن وده د ترتی. ا ر داده نخواهد شد.

 رایو  برگزاری مزایده ابتدا سپرده شر   در مزایده متااعیا    پا   الف  را بررس  د پق  از احقراز -10

ی د مطابا  ا  با میزا  مارر برای شر   در مزایده ، اشداا بقه بازگشقای  پا ق  پیشقنهاد صح  م ل. داریز

 شیر   پا   ش   يواهد نرود. 

م  باشقد  قه در صقورت   ص ح 7:30ساه   1398ك12ك03مور. توجه: تاریخ بازگشای  پا تهای پیشنهادات 

 تغییر به اط   متااعیا  يواهد رسید. 

بایا  برای انجاا معامله حاعر شقود از تاریخ اه ا نتیجه مزایده م  ساه  24برنده مزایده ظرف مدت  -11

 در غیر اینصورت سپرده برنده ع م د ط م ماررات با نفر ددا معامله يواهد شد.

 ت صره: بازترین شیر  پیشنهادی ، م نای تعیین برنده مزایده يواهد بود. 

 0107438747001 حااش شراره شهرداری گزیک م ل. يودرد را ناداً به حااش  ل برنده مزایده باید  -12

 داریز نراید.  نزد بانک مل 

شقر    بقه نفقع  د سپرده شقر   در مزایقده دیدر صورت   ه برنده از پیشنهاد يود اه ا انصراف نرای-13

ددا نیقز سقپرده  ا از ناحیه برندهدر صورت هدا اشدامیگردد اب غ ع م يواهد شد د مرات. روق به برنده ددا 

 يواهد شد.مزایده تجدید  شر   در مزایده دی ع م د

 هزینه نال د انتاا. يودرد بر ههده يریدار يواهد بود. -14

 

بدیه  اس  اینجان. كشر              ررزند ك به شراره                 بقه شقراره شناسقنامه           متولقد             

 امقل د ردیق   گقاه آ مطالعه دبا            د شراره تراس      به نشان                                             

ایم مندرج در مزایده د نیز با امضا ا  ترایل يود را برای شقر   در مزایقده مورد مزایده موارا  يود را با شر

 .اه ا میدارا

 

 شرایم روق مطالعه شد د به طور  امل مورد ش و. اس  

 امضا پیشنهاد دهنده یامهر                                                                                            


