آگهی مزایده اجاره جایگاههای  CNGکارون و شورا شهرداری مهاباد در سال ( 89مرحله دوم )
شهرداری مهاباد در نظر دارد در اجرای آئین نامه مالی و معامالت شهرداری ها وبه استناد بند  4مصوبه شماره
 98مورخه ی  89/6/32شورای محترم اسالمی شهر و برابر نظریه کارشناسی ،جایگاههای  CNGکارون و
شورا را به صورت اجاره به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی به شرکتهای دارای مجوز از شرکت
ملی نفت ایران ،صالحیت دار ،دارای ظرفیت و استاندارد مرتبط با موضوع مزایده و واجد شرایط و به صورت
همزمان به شرح ذیل واگذار می نماید.
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موضوع مزایده :

 -1-1جایگاه  CNGشورا به صورت حجمی با قیمت پایه از قرار ماهیانه 762/000/000ریال و سالیانه
 3/702/000/000ریال
 -7-1جایگاه  CNGکارون به صورت حجمی با قیمت پایه از قرار ماهیانه  161/000/000ریال و سالیانه
 7/070/000/000ریال
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زمان فروش و بارگذاری اسناد مزایده از تاریخ  89/91/39لغایت  89/99/9از طریق سامانه

تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.irمی باشد.
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زمان بازگشایی پاکت  :ساعت 99صبح روز چهارشنبه مورخه ی  89/99/3در اتاق جلسات

شهرداری باز و مفتوح می گردد.
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به پیشنهاداتی که کمتراز قیمت پایه بوده و یا ناخوانا یا فاقد سپرده بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب

اثر داده نخواهد شد.
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در صورت صالحدید اعضای کمیسیون مزایده به صورت حضوری برگزار خواهد شد لذا حضور کلیه

شرکت کنندگان الزامی است .
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سپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در مزایده تا انجام قطعی معامله یا برنده مزایده در حساب

شهرداری نگهداری خواهد شد در صورت انصراف برنده(پس از اعالم نتیجه قطعی) سپرده وی به نفع شهرداری
ضبط و امتیاز به نفر بعدی واگذار خواهد شد.
-2

شرکت کنندگان در مزایده باید تبصره  3ماده  77قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی

وهمچنین بند(و) وماده  10قانون وظیفه را رعایت نمایند.
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کمیسیون در رد یا قبول هریک از پیشنهاد دهندگان مختار خواهد بود و حق ادعا و اعتراض را شرکت

کنندگان در این راستا تحت هیچ شرایطی ندارند.
-1

برنده مزایده موظف می گردد قبل از امضاء قرارداد هزینه اجاره بهاء یک ماه اول را نقداً به حساب

شهرداری واریز و رسید آن را به اداره حقوقی و قراردادها تحویل نماید .و در هنگام عقد قرارداد نسبت به ارایه
 11فقره چک برای کل هزینه های اجاره بهای باقیمانده را تحویل اداره درآمد نماید .در صورت خودداری از
تنظیم قرارداد یا عدم پرداخت اجاره بهاء و عدم ارایه  11فقره چک ،سپرده شرکت در مزایده ایشان ضبط و برابر
قانون برگزاری مزایدات و مناقصات قرارداد با نفر دوم و سوم منعقد می گردد مضافاً تحت هیچ شرایطی از بابت
اجاره بهاء و سپرده شرکت در مزایده پایاپای اقساط یا هر عنوان دیگری قابل قبول نمی باشد .لذا در صورت
عدم وصول چک های موعد دار در سررسید اعالمی کلیه خسارتهای وارده واصل مبلغ از تضمینات ماخوذه اخذ
و وصول می گردد.
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پیشنهاد دهنده می بایست مبلغ  %5قیمت پایه کارشناسی برای یکسال به مبلغ  369/611/111ریال

رابه عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب  29915555519به نام شهرداری نزد بانک سپه مرکزی واریزو
فیش واریزی به ضمیمه فرم پیشنهادی را در موعد مقرر تحویل شهرداری نمایند یا اینکه ضمانت نامه بانکی با
رعایت مقررات مالی ارایه نمایند.
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کلیه هزینه های مربوط به آگهی مزایده (هزینه کارشناسی ) و نشر در روزنامه رسمی و هزینه های

مصرفی مورد اجاره برعهده برنده مزایده بوده و کلیه امکانات موجود صحیح و سالم تحویل برنده مزایده می
گردد و هرگونه خرابی و استهالک و هزینه تعمیرات و غیره در زمان قرارداد در عهده ایشان می باشد.
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میزان تضمین حسن انجام تعهدات %91 :مبلغ پیشنهاد قیمت بوده که به صورت ضمانت نامه بانکی می

باشد مضافاً جهت تضمینات ماخوذه از بابت وصول چکهای فوق ،اداره حقوقی و امور قراردادها موظف به اخذ
چک یا سفته به عنوان تضمین پرداخت عالوه بر ضمانت نامه بانکی می باشد.
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صاحبان امضاء شرکتهای خدماتی تحت هیچ شرایطی حق تفویض اختیار یا ارایه وکالتنامه به اشخاص

ثالث را جهت شرکت در مزایده امضاء اسناد مزایده و عقد قرارداد و اجرای مزایده نداشته و ندارد در صورت
وجود مورد فوق اعضاء کمیسیون اختیار رد پیشنهاد را قبل و بعد از باز نمودن پاکت قیمت دارند و هرگونه
ادعایی و اعتراضی از نابردگان سلب و ساقط می گردد.
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پیشنهاد دهندگان می بایست سپرده شرکت در مزایده یا ضمانت نامه بانکی مربوط را در پاکت

سربسته قرار داده و تا قبل از جلسه بازگشایی تحویل اداره حراست واقع در شهرستان مهاباد – میدان
جمهوری اسالمی – شهرداری مهاباد نمایند .مضافاً فایل اسکن شده فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی باید

با مدارک موجود در پاکت مطابقت نماید در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد .الزم به ذکر است
پس از اعالم برنده مزایده توسط کمیسیون ،اصل مدارک الزم از ایشان اخذ خواهد شد.
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مضافاً شرکت های مرتبط با موضوع مزایده باسابقه کار مستمر و دارای رضایت کارفرمایان و

دارابودن روزمه کاری و گواهی صالحیت پیمانکاری و آخرین گواهی ثبتی و تغییرات شرکت – گواهی
امضاء مدیران در یکی از دفترخانه رسمی در اولویت خواهند بود لذا پیشنهاد دهندگانی که واجد شرایط
قانونی و حقوقی برابر مقررات اداره کار و تامین اجتماعی وضوابط اعالمی شهرداری نباشد ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
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تامین نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده دارای مدرک اپراتوری CNGدر عهده مستاجر است .
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هزینه استاندارد سازی و اورهال جایگاهها به عهده برنده مزایده می باشد. .
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درصورت افزایش کارمزد در طول مدت قرارداد  %60برای شهرداری و  %20برای برنده مزایده می باشد.
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شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد سند قبول شرایط مزایده و امضاء اسناد آن به منزله بررسی کلیه جوانب

امر می باشد و بعداً هیچگونه عذری قابل قبول نخواهد بود.
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متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند به اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری مراجعه و یا با

شماره تلفن  00002221تماس حاصل و یا به درگاه اینترنتی شهرداری مهاباد به آدرس :
www.mahabadcity.irمراجعه فرمایند.
شهرداری مهاباد

