ضوارُ9705 :

بسمه تعالی

تارید7901/99/22 :

« اسناد مزایده عمومی »
ضْززاری هیٌَزضت زرًظز زارز بهره برداری از جایگاه دوم گااز بیعیا

 CNGرا اس عزیقك هشایقسُ ػوقَه تقِ هقس

یىسال تِ ضزوتْای ٍاجس ضزایظ وِ زارای تأییسیِ اس ضزوت هل پرص فزآٍرزُ ّای ًفت ایزاى هق تاضقٌس تصقَر اتقتیراری
ٍاگذار ًوایس.
 )1هْلت لثَل پیطقٌْازا تا آخر وقت اداری روز شنیه مورخه  7901/90/90هق تاضقس .پیطقٌْاززٌّسگاى هىلفٌقس هثلق
پیطٌْازی ذَز را تا ذظ ذَاًا ًَضتِ ٍ تسٍى للن ذَرزگ تِ زتیزذاًِ ضْززاری تحَیل ٍ رتیس زریافت ًوایٌس.
 )2تِ پیطٌْازا هرسٍش ،هثْن ،هطزٍط ٍ یا پیطٌْازات وِ پس اس هَػس همزر رتیسُ تاضس تزتیة اثز زازُ ًرَاّس ضس.
 )3ضزوت وٌٌسگاى زر هشایسُ ه تایست میلغ  759/999/999ریال را بصورت ضمانت نامه بانک

و یا وجه نقا باه

شماره حساب  701505905بنام شهرداری معنودشت نسد بانک رفاه ٍاریش ٍ فیص هزتَعِ را ضویوِ اتٌاز ًوایٌس.
 )4الصاق تأییسیِ ضزوت هل پرص فزآٍرزُ ّای ًفت ایزاى تال  ٍ 95-96تصَیز اتاتٌاهِ ٍ رسٍهِ واری ضزوت.
 )5تصَیز صفحِ اٍل ضٌاتٌاهِ اضراص وِ حك اهضاء زارًس.
 )6ضْززاری زر رز یا لثَل یه یا ولیِ پیطٌْازا هرتار ذَاّس تَز.
 )7ولیِ حمَق زٍلت اس لثیل :تیوِ ٍ هالیا تؼْسُ پیواًىار ذَاّس تَز.
 ) 8زر صَر اًصزاف ٍ ػسم ػمس لزارزاز تپززُ ًفزا اٍل ،زٍم ٍ تَم تِ تزتیة تِ ًفغ ضْززاری ضثظ ذَاّس ضس.
ّ )9شیٌِ ًطزآگْ تؼْسُ تزًسُ هشایسُ ذَاّس تَز.
 )10ضزوت وٌٌسگاى زر هشایسُ هىلفٌس اتٌاز هشایسُ ٍ پیطٌْازّای ذَز را زر پاوتْای جساگاًِ الن ٍ هْز ضقسُ ضقاهل تضقویي
(پاوت الف ،پیطٌْاز فٌ تاسرگاً  ،اتاتٌاهِ ،رسٍهِ واری (پاوت ب) ٍ پیطٌْاز لیوت (پاوقت )) تذذارًقس ٍ ّوقِ پاوتْقا را زر
لفاف هٌاتة ٍ الن ٍ هْز ضسُ لزار زٌّس .زر صَر ػسم رػایت هَارز فَق ،تِ پیطٌْازا ٍاصلِ تزتیة اثز زازُ ًرَاّس ضس.
 ) 11الزار تِ ػسم ضوَل هوٌَػیت هَضَع لاًَى راجغ تِ هٌغ هساذلِ ٍسراء ٍ ًوایٌسگاى هرلسیي ٍ وارهٌساى زٍلقت زر هؼقاه
زٍلت ٍ وطَری هصَب 1337./10/22
 )12تزًسُ هشایسُ هَظف اتت هثل  2/000/000/000ریال تصَر ضواًتٌاهِ تاًى تاتت تأتیسا تِ ضْززاری ارائِ ًوایس.
 )13تزاتز تٌس ( )1هصَتِ  68هَرخ  97/02/01ضقَرای اتق ه ضقْز هیٌَزضقت ،ضقْززاری هَظقف اتقت حسقاب هطقتزو تقیي
ضزوت تزگشیسُ ٍ ضْززاری افتتاح ٍ ولیِ پززاذتْا ٍ تززاضتْا تا اهضاء عزفیي صَر پذیزز.
 )14زر صَر ًیاس تِ اع ػا تیطتز تا ٍاحس اهَر هال ( )35222123 -35220904تواس حاصل ًوائیس.
شهردار مینودشت
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