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 اصلی_گیرندگان

 مزایده عمومی یآگه

 یک مرحله ای 
جلسه هیئت مدیره مورخ  هشتمین و و نود چهارصد به استناد مجوزشهرداری رشت  سازمان مدیریت پسماندهای

 ،اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوو   از ردیف کددست اجرا منظور تأمین مالی پروژه های دره ب 42/6/0211

در دفنگواه زبالوه    خشوک  تفکیوک زبالوه  اموال منقول خود را ) فروشمزایده عمومی یک مرحله ای  نظر دارددر 

( شرکت کود آلی گوینن یک شماره تن زباله خشک موجود در سالن تخمیر  01و فروش  برای مدت یکسال سراوان

ز دریافت اسوناد توا ارا وه    طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مزایده  ااز 

تووودارکات الکترونیکوووی دولوووت بوووه و بازگشوووایی پاکوووت هوووا از طریوووق درگووواه سوووامانه  پیشووونهاد

ندگان در صورت عدم عضویت قبلوی،  انجام خواهد شد و الزم است شرکت کن  WWW.SETADIRAN.IR:آدرس

 مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .

 می باشد . 08/10/0211 تاریخ انتشار مزایده در سامانه

 1::02صبح الی  1::0از ساعت    42/10/0211لغایت  08/10/0211مزایده از سایت: اسناد دریافت مهلت

  16/18/0211 مورخ پنجشنبهروز  1::02لغایت ساعت  0211 /42/10روز شنبه مورخ  مهلت ارسال پیشنهاد :

در دفتر کار ر یس سازمان مدیریت پسماند های  18/18/0211 مورخ شنبهروز  04بازگشایی: راس ساعت  تاریخ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت   -خیابان استاد سرا  –سبزه میدان –رشت شهرداری رشت  به نشانی 

 .تقرا ت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بنمانع  اس

 لریا 02.111.111:ماهیانه  در دفنگاه سراوان  زباله خشک و تفکیک  در ازای استخراجقیمت پایه کارشناسی: 

 06411 مبلغ موجود درسالن تخمیر یک شرکت کود آلی گیننزباله خشک برای هرکیلو قیمت پایه کارشناسی: 

 ریال

باشود کوه موی بایسوت بوه صوورت وجوه نقود بوه           موی  ذیول  * مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شرح جداول

نووزد بانووک مهوور  شوو به  6214-00-40442:4-2شووماره  رشووت شووهرداری سووپردهتمرکووز وجوووه حسووا  

ارا وه   اصول نومانتنامه بوه سوازمان      در سوامانه بارگوذاری و   طالقانی واریز یوا بوه صوورت نومانتنامه بوانکی     

 گردد. مدت اعتبار نمانتنامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه می باشد.
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 مزایده می باشد. * هزینه درج آگهی به عهده برنده

 .ماه می باشد :تاریخ بازگشایی  پاکتها به مدت *مدت اعتبار پیشنهادات از 

 * سایر شرایط و اطنعات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

 * بدیهی است شرکت در مزایده و ارا ه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت می باشد.

 زباله سراوانتفکیک پسماند خشک دفنگاه * براساس صورتجلسه شورای هماهنگی فرمانداری در خصوص 

 . اولویت با پیمانکاران و نیروهای بومی می باشد) ردیف اول ( 

هرگاه م لوم گردد که مقادیر آنها از میزان اعنم  ) ردیف دوم ( پسماند خشک*الزم به ذکر است پس از باسکول 

از میزان اعنم شده  شده بیشتر می باشد برنده ملزم به پرداخت مازاد وجه خواهد بود و در صورتیکه مقدار .کمتر

 باشد مابقی وجه عودت داده خواهد شد.

 * سازمان  در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

ایده و ارا ه پاکت های اطنعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطنعات بیشتر در خصوص اسناد مز

 42:812::: مدیریت پسماند شهرداری رشت تلفن ازمانس-خیابان استادسرا–سبزه میدان–رشتالف:آدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت کارشناسی نوع ردیف
سپرده شرکت در  مبلغ

 مزایده به ریال

0 
پسماند خشک دفنگاه زباله تفکیک 

 سراوان
 ریال 442.111.111 ریال 2.211.111.111سالیانه 

4 
خشک موجود در سالن تخمیر پسماند 

 ک شرکت کودآلی گیننشماره ی
 ریال 26.011.111 ریال 0.0:2.111.111مبلغ کل 

 رونوشت:  

 گیرندگان_رونوشت

 فرستنده

 محل درج امضا
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