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 1401ن آبا مستغالت و امالک فروش عمومی مزایده آگهی

 

امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از 1400 /20/10مورخ  6/ش/ 24به استناد بند یک مصوبه شماره در نظر دارد  شهرداری آب بر

 )www.setadiran.ir (دولت الکترونیکی تدارکات سامانه از گیری با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره طریق مزایده عمومی و

 .برساند به فروش ه صورت الکترونیکیب

خ :  مهلت ارسال پیشنهاد: از تاری 13تا ساعت  27/08/1401:  مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ  21/08/1401 تاریخ انتشار 

 و صبح 10 عتسا 07/09/141 ها تاریخ بازگشایی پاکت 30/13صبح تا ساعت 8ز ساعت ا 06/09/1401تا تاریخ   21/08/1401

 .اهد بودخو  08/09/1401  رنده : تاریخب به اعالم زمان

 .کلیه شرایط مزایده در اسناد مندرج در سامانه ستاد موجود است

 ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است

رگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد ب-1

 برنده وضعیت از اطالع و قیمت پیشنهاد ارسال( ودیعه) مزایده در شرکت تضمین پرداخت ،(مربوطه های مزایده )در صورت وجود هزینه

 .باشد می پذیر امکان طریق این از محترم گران مزایده بودن

کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی -2 

 .وانتخاب می باشد

 شده ذکر تاریخ از خارج پیشنهادات ارائه و بوده پذیر امکان 06/09/1401  غایتل  21/08/1401 ل پیشنهادات صرفاً از تاریخ وصو-3

 .شدبا نمی پذیر امکان عنوان هیچ به

 شهرداری خواهد بودر د 07/09/1401تاریخ   به صبح 10 ساعت رأس پیشنهادها حاوی های پاکت گشایش-4

 .خواهد بود https://setadiran.ir شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات صرفاً از طریق سامانه ستاد به نشانی -6

پرداخت گردد در صورت عدم  یک هفته پس از اعالم به برنده مزایده بصورت نقدی و یکجاز مبلغ پیشنهادی توسط برنده مزایده واری-7

 .مزایده منفسخ و حقی برای برنده یا برندگان ایجاد نمی گردد ظرف یک هفتهپرداخت 

 .یا ضمانت نامه بانکی ارائه شودرده شرکت در مزایده ترجیحاً به صورت چک رمزدار سپ -8

ج مزایده نتای اعالم از پس کاری ماه یک حداقل اند، نشده برنده که گران واریزی به حساب اعالم شده مزایده %5مان بازگرداندن مبالغ ز-9

 .خواهد بود

 مطالعه دقت به را اسناد داخل مطالب آن، ارسال و قیمت پیشنهاد نگارش ی هت رفع هرگونه ابهام و اجتناب از اشتباه در نحوهج-10

 .فرمایید

 .مراجعه نمایید امور مالی شهرداریر صورت داشتن هرگونه سؤال در ساعات اداری به د-11

: القمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره ذیل تماس حاصل نماییدع-12

 021 - 41934راهبری سامانه: مرکز پشتیبانی و 

 است.بخش ثبت نام / مزایده گر موجود www.setadiran.ir  طالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانها-13

 

https://www.setadiran.ir/
https://www.setadiran.ir/
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 شهرداری آب بر

 مزایده  فرم عمومی شرایط

از زمین های تجاری و مسکونی تحت تملک خود را از طریق مزایده به صورت  چهار قطعهشهرداری آب بر در نظر دارد تعداد 

 نقدی به فروش برساند.

 شرایط الزم در خصوص شرکت در مزایده 

 

فقط در ایام تعیین ردصد قیمت  5ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا فیش واریزی به میزان  تحویل پیشنهادات به انضمام-1

 5) میزان مبلغ   است. از طرق سامانه ستاد ایران امکان بذیر  30:13تا ساعت  28/08/1401  غایتل  12/08/1401شده 

 ایه زمین ها به شرح جدول مندرج در سامانه ستاد (بدرصد دقیق قیمت 

درصد ، مبهم ، مخدوش ، قلم خورده و یا تحویل خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده  5به پیشنهادات فاقد سپرده و کمتر از -2

نخواهد شد .ضمنا میزان سپرده می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی فقط بنا به تقاضای شخص شرکت کننده در وجه شهرداری 

 نزد بانک ملی شعبه آب بر  0106409095000اب آب بر صادر شده و یا فیش واریزی به حس

روز چهارشنبه  30:13ده و مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت بو 28/08/1401آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ -3

 07/09/1401مورخ  دوشنبهصبح  روز  10صله توسط کمیته معامالت در ساعت می باشد و پیشنهادات وا06/09/1401مورخ  

در محل شهرداری بازگشایی خواهد شد الزم به ذکر است به پیشنهاداتی کمه پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیبی اثر داده 

 نخواهد شد 

روز ) مطابق تاریخ مندرج در تقویم مزایده ( از اعالم نتیجخ نسبت به تکمیل پرونده و واریز  7برندگان موظفند ظرف مدت  -4

ب شهرداری اقدام نموده در غیر اینصورت مبلغ ودیعه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و مورد مزایده به بهای پیشنهادی به حسا

نفر دوم ابالغ خواهد شد و نفر دوم نیز در صورت عدم واریز مبلغ در مهلت مقرر طبق نفر اول رفتار و مزایده به نفر سوم و الی 

 نهادات مختار است .آخر ابالغ خواهد شد و شهرداری در رد یا قبول پیش

پرداخت کلیه هزینه های متعلقه از قبیل هزینه کارشناسی ، انتشار آگهی مزایده ، عوارض شهرداری ، هزینه های ثبتی ، هزینه  -5

 های تحویل و ئمیخ کوبی زمنی ، دفتر خانه و غیره به عهده برنده یا برندگان می باشد .
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون منع مداخله د رمعامالت  141ر در اصل مزایده گزاران نباید مشمول ممنوعیت مقر-6

بوده و چنانچه خالف آن ثابت شود طبق مقررات قانون مزبور با آنها رفتار خواهد شد ) فرم  1377دی ماه سال  22دولتی مصوب 

 (  2شماره 

گاهی و قبول کلیه شرایط مندرج در اسناد و رویت مورد مزایده و تکمیل این اسناد و اوراق و ارایه پیشنهاد قیمت به منزله آ-7

اطالع کامل از کیفیت و کمیت مورد مزایده و قبول اختیارات مزایده گزار بوده و عواقب و خسارات ناشی از عدم توجه به رعایت 

 مسموع نخواهد بود. آنها متوجه پیشنهاد دهنده خواهد بود و هر گونه ادعای بعدی در خصوص عدم آگاهی از موضوع

 زمان استرداد سپرده های واریزی به حساب اعالم شده حداقل یکماه کاری پس از اعالم نتایج مزایده می باشد.-8

 هر یک از پیشنهادات مختار است . شهرداری در رد یا قبول-9

و کلیه مراحل فرآیند مزایده ، پرداخت تضمین از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد  برگزاری مزایده صرفا-10

 شرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسشال پیشنهاد از این طریق امکانپذیر می باشد 

فرم تقاضای شرکت در مزایده باید توسط پشنهاد دهنده بصورت خوانا و با دقت تکمیل و امضاء گردد در صورت هر گونه -11

و یا ناخوانا بودن ارقام و نوشته های برگ پیشنهاد قیمت تفسیر منحصرا با کمیسیون خط خوردگی یا مغایرت و یا مخدوش شدن 

 مزایده بوده و شرکت کننده حق اعتراض را از خود سلب می نماید .

روز از تاریخ ابالغ  7درصد سپرده شرکت در مزایده حداکثر پس از  5واریز مبلغ پیشنهادی توسط برنده مزایده پس از کسر  -12

یکجا واریز خواهد شد و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر مزایده منفسخ و حقی برای برنده یا برندگان ایجاد نمی  بصورت

 گردد 

عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نامه و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره ذیل تماس  -13

 021 – 41934سامانه   حاصل نمایند:  مرکز پشتیبانی و راهبری 

-----........... صادره از اینجانب ..........................فرزند ........................شماره شناسنامه  ....................شماره ملی ...............

نشانی کامل :  شماره همراه .................................. به -----------------شغل  ------------

 گونه قید و شرط می پذیرم ./.                                     ............................................................................................تمامی موراد فوق الذکر را بیدون هر

 

 محل امضاء و اثر انگشت متقاضی
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 (2شهرداری آب بر                                   )فرم شماره                                                           

 (( 22/10/77مورخ در معامالت دولتی  قانون منع مداخله کارمندان دولت ))

تأیید مینماید که مشمممول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله  پیشممنهاد دهنده با امضممای  بدینوسممیله : تعهد نامه عدم شمممول  

صوب دی ماه  سد 1377کارمندان دولت در معامالت دولتی م ضوع به اثبات بر شد و چنانچه خالف این مو گزار حق  مزایده نمیبا

می گردد  همچنین قبول و تأیید .فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید مزایده دارد که پیشنهاد ارائه شده برای 

را امضاء نماید و خالف اظهارات  همربوطپیمان  خریدارو بعنوان  شودفوق تشخیص داده  مزایده که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده 

فوق در خالل مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند 

ضمانت  حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و فروشندهدر این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند 

سخ پیمان و تأخیر اجرای کار از اموال او اخذ نماید خریدارنامه انجام تعهدات  سارات وارده در اثر ف ضبط و خ تعیین میزان  .را 

  .میباشد فروشنده خسارات وارده با تشخیص

اه دولت مشمول قانون مزبور در دستگ انتخاباتپیشنهاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا این 

صله به اطالع  شنهاد دهنده  فروشنده گردد مراتب را بالفا ست چنانچه پی شود. بدیهی ا برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده 

ماید های مربوط را ضبط ن حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه فروشندهمراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها 

صول خواهد  شنهاد دهنده و شخیص خود از اموال پی سخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به ت شی از ف سارات نا بلکه خ

صورت  عالوه بر این  .نمود شنهاد دهنده اعالم میدارد که بر مجازاتهای مترتب به متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در  پی

 .مربوطه میباشد تخلف مستحق مجازاتهای

 

 اثر انگشتامضاء و :                                           نام پیشنهاد دهنده           1401:      /      /        تاریخ
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 (1فرم شماره )                          شهرداری آب بر                                              

 قیمتفرم پیشنهاد 

ند ........................ش.ش.: ..................................... نب ............................................فرز جا کد ملی : ...............................  این

 ........................................................صادره از : .............................................................. شغل : 

کامل از محل وقوع ، کمیت و کیفیت ملک و نیز قبول مفاد آن آگاهی مزایده به شمممرح آگهی اعالمی  طبا اطالع کامل از شمممرای

ه ......................................و به ردیف متقاضممی یک قطعه زمین به شممماره پالک ....................................  ااصمملی و شممماره قطع

ساحت ...................................متر مربع بوده و ست  و به م شنهادی  شماره .................................... مندرج در آگهی پیو مبلغ پی

.................ریممال و بممه حممروف خممود را بممرای کممل مسممممماحممت بممه عممدد ......................................

 یال اعالم می دارم ............................................................................................................................ ر

غ ............................................... ریال یا فیش واریزی به ضمنا اصل ضمانت نامه بانکی شماره ........................................ به مبل

نزد بانک ملی شمممعبه آب بر با شمممناسمممه                                                 به شمممماره فیش          شمممماره حسممماب 

یخ .................. کی بممه شمممممماره ........................................... و تممار ن ین بمما م .............................. و یمما چممک تضممم

..................................... ریال معادل ..................................... و مورخ ................................................................ به مبلغ .......

 در وجه شهرداری آب بر به ضمیمه می باشد% قیمت پایهخ مزایده  5

 ....................................نشانی کامل متقاضی : .........................................................................................................

 ..........................................................................شماره تلفن جهت  تماس ضروری ) ثابت و همراه ( ............

شنهادات حداکثر تا ساعت      14101تاریخه   /    /   30:13تذکر : بدیهی است متقاضیان محترم به نحوی زمانبندی نمایند که پی

 الزاما از طریق سامانه ستاد ایران ثبت گردد .

 محل امضا و اثر انگشت متقاضی                             

 تاریخ :                        

 هر گونه قلم خوردگی موجب ابطال این فرم خواهد شد . 


