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نوبت دومآگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی جدول گذاری معابر اندیشه

بهروز کاویانی - شهردار شهریار

تاریخ انتشا رنوبت دوم : 5 / 6 / 99تاریخ انتشار نوبت اول : 29 / 5 / 99

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره 3037 مورخ 27 / 12 / 98 نسبت به ) زیرسازی و جدول گذاری معابر اندیشه  ( با اعتبار 20/000/000/000 ریال از طریق تجدید 
مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان و قرارداد های شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن 

شرایط ذیل مراجعه نمایند .
1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/000/000/000 ریال می باشد .) واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ارائه ضمانت نامه بانکی ( 

2 ( سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد . 
3 ( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده  است.

 4( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5(هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6 ( متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته راه و باند باشند .
7 ( ارائه تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری ، ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی و گواهی ارزش افزوده برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد .

8  ( آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 99/6/19 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 19 / 6 / 99 خواهد بود .

آگهی مزایده 
 شهرداری ربط درنظر دارد درراستای بودجه سال 99 و  به استناد بند 2 مصوبه شماره 80/ش مورخ 99/04/30 شورای 

محترم اسالمی شهر تعداد سه  قطعه زمین را با مشخصات ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی بفروش برساند.

متراژ مشخصات زمینردیف
)مترمربع(

قیمت کل 
پایه)ریال(

مبلغ 5٪سپرده 
)ریال(

1
قطعه شماره 4 واقع در خیابان 32 

متری کمربندی بلوار کردستان نرسیده 
به خیابان امام شافعی

203/672.300.000.000115.000.000

قطعه شماره 213 واقع  در خیابان 45 2
246/133.700.000.000185.000.000متری امام )ره(

قطعه شماره 7 واقع در خیابان 45 3
157/501.300.000.00065.000.000متری کمربندی

1. متقاضیان می توانند از تاریخ 99/06/05 لغایت آخر وقت اداری روز  شنبه مورخ 99/06/15 ، پنج درصد مبلغ قیمت 
پایه هر قطعه زمین را به عنوان سپرده به حساب شماره1917502046 نزد بانک ملت  شعبه ربط واریز واصل فیش 

واریزی را همراه با درخواست کتبی به امور مالی شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.
از برنده شدن متقاضی و واریز مبلغ قیمت پیشنهادی به برنده مزایده  2. کلیه مدارک واسناد مربوط به زمین بعد 

تحویل خواهد شد.
3. چنانچه نفرات اول تا سوم از انجام معامله منصرف شوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط و مزایده تمدید خواهد شد.
4  یشنهادات واصله راس 10 صبح روز یک شنبه مورخ  99/06/16 با حضور اعضای کمیسیون مزایده در محل شهرداری 

مفتوح وقرائت می گردد. حضور کلیه متقاضیان درجلسه آزاد است.
5. برنده موظف است پس از دریافت نامه کتبی از شهرداری دال بر برنده شدن نقداً نسبت به واریز کل مبلغ اقدام نماید.

6.به پیشنهادات مخدوش ،مشروط ،مبهم و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7.شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

انتقال ، تنظیم سند و عوارض دارایی بعهده برنده  8. کلیه هزینه های مرتبط از جمله هزینه ، چاپ آگهی ، نقل و 
مزایده می باشد.

نوبت اول
شماره : 99/1704/ص
تاریخ : 4/6/ 99 
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