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آگهی مناقصه

شرکت شکوفه موتور گیالن
(برادران پور رستگار)

تست کپسولهای گاز خودروهای دوگانهسوز
آزمایشگاه هیدرواستاتیک شرکت شکوفه موتور گیالن

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن درنظر دارد فاز جدید اجرای
پروژه انجام سیستم آرشیو الکترونیکی پروندههای ثبتی گیالن را از
طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه
شرکتهایی که دارای سوابق مرتبط با پروژه مذکور میباشند دعوت
میگردد از تاریخ  97/02/5لغایت آخر وقت اداری مورخ 97/02/15
جهت شرکت و دریافت اسناد و آگهی شرایط مناقصه به دبیرخانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن به آدرس رشت – میدان انتظام
– سایت ادارات – اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن طبقه
ششم جهت مراجعه حضوری و یا به آدرس سایت پایگاه اطالعرسانی
مناقصات به نشانی  www.iets.mporg.irو سایت اداره کل ثبت
اسناد و امالک گیالن به آدرس  www.gl.ssaa.irمراجعه نمایند.

آدرس :رشت  -خمام  -چوکام  -مرکز خدمات خودرویی

تلفن  34497400-8تلگرام 09390812130

جمهوری اسالمی ایران

شهرداری آستارا

(نوبت اول)

آگهی مزایده تاکسی بیسیم 1810

اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن

(نوبت دوم)

شماره/97/226 :ص5/
تاریخ1397/1/18 :
پیوست:

بار دوم

شهرداری آستارا درنظر دارد به استناد بند یک مصوبه شماره  -5/1028ش –  96/9/27شورای اسالمی شهر و مصوبه بند یک شماره /96/2204ت و  96/7/20-شورای سازمان حمل و نقل و همچنین به استناد
بند یک صورتجلسه شماره /96/2175ت و  96/7/2-هیات مدیره سازمان حمل و نقل ،مدیریت بهرهبرداری تاکسی بیسیم  1810به همراه ساختمان اداره تاکسی بیسیم را به مدت یک سال به قیمت پایه
 10/000/000ریال به صورت اجاره بهاء ماهیانه واگذار نماید .لذا متقاضیان واجد شرایط (فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل) میتوانند با رعایت موارد ذیل پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
شرایط عمومی مزایده:
 -1کلیه شرکتکنندگان برای شرکت در مزایده میبایست مبلغ  12/000/000ریال از بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب  0105449541007نزد بانک ملی بهنام سپرده شهرداری آستارا واریز و رسید
مربوطه را ضمیمه پیشنهاد نماید.
 – 2به مدارک ناقص ،مخدوش ،مبهم و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ درج شده در مزایده ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.
 – 3شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده خواهد بود.
 – 4برنده مزایده بهعنوان بهرهبردار حقوقی موظف است نسبت به ثبت شرکت در قالب موافقتنامه اصولی صادره از سازمان در فاصله زمانی حداکثر یک ماه اقدام نماید.
 – 5برنده مزایده ملزم به دریافت استعالمهای الزم به معرفی رانندگان تحت پوشش به سازمان حمل و نقل شهرداری و تشکیل پرونده در آنجا اقدام نماید.
 – 6دریافت گواهی عدم سوء پیشینه (سجل کیفری و انگشت نگاری) و اخذ عدم اعتیاد بعد از برنده شدن در مزایده از سوی سازمان حمل و نقل شهرداری برای فرد برنده الزامیست.
 – 7عقد قرارداد با برنده پس از ارائه تاییدیه و استعالم از مراجع مربوطه مقدور میباشد.
 – 8آخرین مهلت اخذ مدارک پایان وقت اداری مورخه  97/02/04میباشد .جلسه بازگشائی پاکتها راس ساعت  10مورخه  97/02/05در محل شهرداری با حضور اعضای کمیسیون معامالت شهرداری تشکیل
و برنده تعیین میگردد.
 – 9پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداری و سپرده سایر شرکتکنندگان مسترد میگردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت  7روز از تاریخ ابالغ کتبی شهرداری جهت تنظیم قرارداد
اقدام ننماید ،سپرده وی بدون تشریفات قانونی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و پس از انقضای مهلت تعیین شده در سازمان حمل و نقل شهرداری در صورت صرفه و صالح به ترتیب با نفرات دوم و سوم با
توجه به مبلغ پیشنهادی قرارداد منعقد خواهد کرد و در صورت انصراف نفر دوم و سوم نیز به همان ترتیب نفر اول عملی خواهد شد.
 – 10برنده مزایده متعهد به رعایت کلیه تصمیمات دستورالعملهای سازمان حمل و نقل شهرداری آستارا میباشد.
 – 11کلیه هزینههای مربوطه اعم از حقوق ،مزایای پرسنل ،بیمه،مالیات ،هزینههای آب ،برق ،گاز ،تلفن ،تعمیرات تجهیزات و لوازم برعهده برنده مزایده میباشد.
 – 12هزینه تعمیرات و نگهداری از تجهیزات بیسیم و دکل برعهده برنده میباشد.
 – 13کمیسیون در مورد قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 – 14کلیه هزینههای ارزیابی – کارشناسی – مالیات و بیمه – آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 – 15رای کمیسیون براساس ماده  7آییننامه مالی شهرداریها طی  7روز اعالم میگردد.
 – 16شرکتکنندگان در مزایده میبایست قیمت پیشنهادی خود را همراه با سایر مدارک مربوط به مزایده در پاکتهای سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
 – 17هریک از متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به سازمان حمل و نقل شهرداری مراجعه نمایند.
شرایط اختصاصی مزایده:
 – 1داشتن حداقل  25سال سن
 – 2داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی
معیتی
 – 3اظهارنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال به شغل دیگر ،محروم نبودن از حقوق اجتماعی یا اشتغال
 – 4داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
شهردار آستارا

