
 تجدید آگهی مزایده عمومی

 )یک مرحله ای(

ای در نظر دارد  مزايده عموومي  يوم مره وه   1041بيني شده در بودجه مصوب سال شهرداری رشت از رديف کد اعتباری پيش

از طريق   طبق نظر کارشناس رسمي دادگستری پيوسترا به شرح ذيل متع ق به خود دستگاه خودروی سبک   54فروش  

تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. ک يه مراهل برگزاری مزايده از دريافت اسناد مزايده  تا ارائه پيشونهاد شورکت   سامانه 

انجوا     WWW.SETADIRAN.IRها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولوت بوه ردرس  کنندگان  و بازگشايي پاکت

يقي و هقوقي در صورت عد  عضويت قب ي، مراهل ثبت نا  در سايت مذکور خواهد شد و الز  است شرکت کنندگان اعم از هق

 و دريافت گواهي امضای الکترونيکي را جهت شرکت در مزايده  محقق سازند. 

 باشد.مي22/40/1041انتشار مزايده در سامانه: تاريخ تاريخ 

 4::10صبح الي  4::0ساعت از  22/40/1041لغايت   22/40/1041مزايده  از سايت:  اسناد دريافت مه ت

 4::10تا ساعت  40/40/1041لغايت  20/40/1041مه ت ارسال پيشنهاد: 

بوه نشواني    در دفتر کار معاون مالي اقتصادی شهرداری  40/40/1041صبح روز چهارشنبه مورخ  14بازگشايي: راس ساعت  تاريخ

 کنندگان در ج سه مزبور بالمانع است.رکتشود. هضور شقرائت ميرشت ميدان گيل ساختمان مرکزی شهرداری رشت 
 

051دستگاه خودروی سبک شهرداری رشت سال  54لیست قیمت پایه مزایده   

 رديف نوع خودرو شماره پالك مدل قيمت پايه

ریال 000/000/000  1 مزدا دوكابين 84ب383 48 

ریال 000/000/400  2 مزدا دوكابين 33ب488 43 

ریال 000/000/450 805پژو  20ب548 43   3 

ریال 000/000/550 805پژو  33ب042 43   8 

ریال 000/000/350  5 پراید 33ب444 43 

ریال 000/000/050  4 مزدا دوكابين 84ب352 45 

ریال 000/000/000/1  3 نيسان وانت 31ج052 44 

ریال 000/000/500 805پژو  20ب542 43   4 

ریال 000/000/400  0 مزدا تك كابين 82ج002 30 

ریال 000/000/050  10 نيسان وانت 31ج051 44 

ریال 000/000/050  11 نيسان وانت 31ج040 44 

ریال 000/000/000/1  12 نيسان وانت 34د534 44 

ریال 000/000/550  13 پراید 44ج833 44 

ریال 000/000/050 805پژو  34س441 40   18 

ریال 000/000/050  15 نيسان وانت 18د433 44 

ریال 000/000/300  14 نيسان وانت 23ج523 44 

ریال 000/000/300  13 نيسان وانت 31ج050 44 

ریال 000/000/400  14 نيسان وانت 88ج554 44 

ریال 000/000/800 805پژو  10ج411 42   10 



ریال 000/000/250 805پژو  33ب043 43   20 

ریال 000/000/850  21 پراید 43ب084 48 

ریال 000/000/500 805پژو  53ب053 48   22 

ریال 000/000/550  23 مزدا آمبوالنس 54ب310 42 

ریال 000/000/500  28 مزدا آمبوالنس 54ب328 42 

ریال 000/000/350  25 مزدا آمبوالنس 54ب325 42 

ریال 000/000/550  24 مزدا آمبوالنس 54ب320 42 

ریال 000/000/800  23 مزدا تك كابين 35ج434 34 

ریال 000/000/500  24 نيسان وانت 30ج483 34 

ریال 000/000/300  20 پراید 33ب838 43 

ریال 000/000/300  30 پراید 33ب833 43 

ریال 000/000/300  31 پراید 21ج120 42 

ریال 000/000/800  32 پراید 54ب445 48 

ریال 000/000/300  33 پژو آر دي 30ب283 41 

ریال 000/000/800 805پژو  20ب543 43   38 

ریال 000/000/400  35 نيسان وانت 33ج514 50 

ریال 000/000/350  34 پيكان وانت 42ب841 41 

ریال 000/000/50  33 مزدا تك كابين 82ج454 30 

ریال 000/000/500  34 نيسان وانت 83ج142 41 

ریال 000/000/400  30 سمند 12ج350 42 

ریال 000/000/450 805پژو  33ب041 43   80 

ریال 000/000/500 805پژو  00ب544 42   81 

ریال 000/000/300  82 پراید 82ج538 42 

ریال 000/000/300  83 مزدا تك كابين 84ب333 45 

ریال 000/000/350 805پژو  33ب053 43   88 

ریال 000/000/400 805پژو  80ب330 48   85 

ريال 44/22:/444/444     جمع کل 

 

 بايست به صورت ضمانتنامه بانکي )مدت اعتبار سوه مواه    باشد که ميريال مي 1622264446444در مزايده  * مب غ سپرده شرکت

داری شهرداری بانوم مهور   به نا  هساب تمرکز وجوه سپرده خزانه  204211221222:2به صورت وجه نقد به هساب شماره يا 

سپرده شرکت در مزايده را ضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت بايست کنندگان ميارائه گردد. شرکتشعبه طالقاني واريز و 

الذکر تحويل نمايند. الز  به ذکر است که ارائه پول يوا  الف قرار داده و در موعد مقرر به دبيرخانه شهرداری رشت به نشاني فوق

  باشد.های مسافرتي و يا چم تضمين بعنوان سپرده قابل قبول نميچم

 يم يا تما  پيشنهادها مختار است.*شهرداری در رد 

 باشد.* هزينه درج رگهي به عهده برنده مزايده مي

 باشد.* ساير شرايط و اطالعات در اسناد مزايده مندرج مي

 * بديهي است شرکت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت مي باشد.



لذا شرکت کننده مي بايست براساس قيمت اعال  شده پايه نسبت بوه پيشونهاد   *ماشين رالت به صورت ک ي فروخته خواهد شد 

 قيمت اقدا  نمايد.

ميدان گيل سواختمان   –اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر و ارائه پاکت های الف: ردرس رشت 

 220140::مرکزی شهرداری رشت ت فن 

 


