
 

 

 

 شهرداری فردوس

 شهرداری فردوس  خودرو سواری و موتورسیکلتحضوری آگهی مسایده فروش غیر 

ضَضای هحتطم اسالهی  12/10/97هَضخ  277/97زض ًظط زاضز تاستٌاز هصَتِ ضواضُ  شهسدازی فسدوس

 اهسام ًوایس . ظ ؼطین ذَز ا ًسثت تِ كطٍش ضْط كطزٍس 

ّوِ ضٍظُ خْت تاظزیس اظ  2/22/79شنبه مورخ 5هتواظیاى هحتطم هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض آگْی تا ضٍظ 

ی هصًَض تِ هحل پاضًیٌگ ذَزضٍّای سَاضی ضْطزاضی كطزٍس ٍاهغ زض تلَاض خوَْضی اسالهی  ّاذَزضٍ

 هطاخؼِ ًوایٌس .
 سپسده شسکت دز هصایده )زیال( قیوت پایه )زیال( پالک انتظاهی زنگ نام خودزو زدیف

 000/500/49 000/000/990 52ایران 45ط957 سفید (97دناپالس )مدل  1

 000/000/27 000/000/540 52ایران  11ط967 سفید (89مدل) ELXپارس  2

 موتور سیکلت جهش 3
 آبی )فاقد مدارک(

 17تهران  88986

 )پالک قدیم (
000/800/1 000/200 

 موتور سیکلت جهش 4
 آبی )فاقد مدارک(

 17تهران  88977

 )پالک قدیم (
000/800/1 000/200 

 شرایط شرکت در مسایده :

ـ هتواظیاى هی تایست تاتت سپطزُ ضطًت زض هعایسُ هثالؾ هطتَؼِ ضا ؼی كیص تاًٌی تحساب سپطزُ  1

كطم ضطًت زض  ضْطزاضی كطزٍس ًعز تاًي هلی ضؼثِ هطًعی ٍاضیع ٍ تْوطاُ 0205017418002ًَتاُ هست 

 هعایسُ زض پاًت پیطٌْازی اضایِ ًوایٌس .) سایط اؼالػات هطتَغ تِ هعایسُ زض اسٌاز هعایسُ هٌسضج است .(

 ذَاّس تَز . بصوزت نقدیهعایسُ تَسػ تطًسُ  ّا ٍ هَتَضسیٌلت ّایـ پطزاذت اضظش ضیالی ذَزضٍ 2

ظثػ ذَاّس طاضزاز ًطًَس سپطزُ آًاى تِ تطتیة ـ تطًسگاى اٍل ، زٍم ٍ سَم هعایسُ ّطگاُ حاظط تِ اًؼواز ه 3

 ضٍظ اظ اتالؽ ضْطزاضی ذَاّس تَز  3ضس . آذطیي هْلت ٍاضیع ٍخِ ٍ اًؼواز هطاضزاز تَسػ تطًسُ هعایسُ حساًثط 

 ـ ّعیٌِ آگْی ضٍظًاهِ ٍ ًلیِ ّعیٌِ ّای ًول ٍ اًتوال سٌس تا ذطیساض ذَاّس تَز . 4

 ظ پیطٌْازّا هرتاض است .ـ ضْطزاضی زض ضز یا هثَل ّط یي ا5

 صثح زض هحل ضْطزاضی كطزٍس ذَاّس تَز . 12ساػت   4/21/79شنبه ـ تاضید تاظگطایی پاًات پیطٌْازی ضٍظ  6

  056 - 32721701 -5ضواضُ تواس :   

    www. ferdows.irنشانی اینترنتی : 
 

 

 

http://www.e-ferdows.ir/


 

 

 شهرداری فردوس 

 فرم پیشنهاد شرکت در مسایده خودرو

 

 

زضصس هثلؾ تایس زض ٍخِ 5تِ هیعاى ٍ ًپی كیص تاًٌی تایس كطم شیل الصًط ضا تا شًط هثلؾ پیطٌْازی تٌویل ٍ تِ اًعوام اصل  ض هعایسُتطای ز تواظیاىه الق (
 تیطذاًِ ضْطزاضی كطزٍس تحَیل ٍ ضسیس زضیاكت ًوایس.تِ ز ضْطزاضی كطزٍس زض یي پاًت زضتستِ تا شًط آزضس ٍ ضواضُ تللي

 ب ( حعَض ضطًت ًٌٌسگاى زض ضٍظ تاظگطایی پاًتْا اذتیاضی است ٍ ػسم حعَض هاًغ اظ اًدام هعایسُ ًرَاّس تَز 
 ج( تِ پیطٌْازات هثْن ، هرسٍش ، هططٍغ ، تسٍى سپطزُ ، ًاهص ٍ یا ًوتط اظ هیوت پایِ تطتیة اثط زازُ ًرَاّس ضس.

ػالم ًِ زض ایي صَضت ز( ضطًت ًٌٌسگاى زض هعایسُ زض صَضت اًصطاف هی تَاًٌس تا هثل اظ پایاى ٍهت ازاضی ضٍظ هثل اظ تاظگطایی پاًت ، اًصطاف ذَز ضا ًتثاً ا
 سپطزُ اًاى پس اظ پایاى تططیلات هعایسُ هستطز ذَاّس ضس 

 تاضس . صی است ًِ تاالتطیي هیوت ضا پیطٌْاز ًوَزُهَضز هعایسُ ، ًوسی تَزُ ٍ تطًسُ هعایسُ ضر ذَزضٍّـ ( كطٍش 
زضصس 100ضٍظ ازاضی اظ ظهاى اػالم ًتایح هعایسُ ظوي هطاخؼِ تِ ضْطزاضی ًسثت تِ اًؼواز هطاضزاز ٍ پطزاذت 3ٍ ( تطًسُ هعایسُ هَظق است حساًثط ظطف هست 

 هَضز هعایسُ اهسام ًوایس . ذَزضٍثوي هؼاهلِ ٍ تحَیل گطكتي 
اض حن خؼِ تطًسُ هعایسُ زض هْلت هوطض ٍ ػسم اًدام تؼْسات هطتَؼِ ، تِ ػٌَاى اًصطاف تلوی ٍ سپطزُ تطًسُ هعایسُ تِ ًلغ ضْطزاضی ظثػ ٍ ذطیسظ( ػسم هطا

ط زٍم ٍاگصاض ٍ زض اػتطاض ًساضز . زض صَضت زاضتي ًلط زٍم تططؼی ًِ تلاٍت تْای پیطٌْازی اٍ تا تطًسُ اٍل اظ هثلؾ سپطزُ تیطتط ًثاضس هَضز هعایسُ تِ ًل
 صَضت اًصطاف ًلطزٍم ، سپطزُ اٍ ًیع تِ ًلغ ضْطزاضی كطزٍس  ظثػ هی گطزز .

 زضصس هثلؾ پایِ تاضس پیطٌْاز ًلط زٍم پصیطكتِ ًوی تاضس. 5ح ( چٌاًچِ اذتالف تیي هثالؾ پیطٌْازی ًلط اٍل ٍ زٍم تیطتط اظ 
 ًویسیَى هی تَاًٌس تِ هیسهطػِ هال ضا تِ تطًسُ هعایسُ ٍاگصاض ًوایٌس.غ( زض صَضت تساٍی هیوت پیطٌْازی تطًسگاى هعایسُ اػعای 

 ى( تٌظین سٌس ضسوی ٍ تؼَیط پالى صطكاً تِ ًام تطًسُ اصلی هعایسُ اهٌاى پصیط هی تاضس .
طزٍس ٍ ًول ٍ اًتوال سٌس ٍ سْن ّعیٌِ ل( ًلیِ ّعیٌِ ّای خاًثی اظ هثیل : ػَاضض ساالًِ ضْطزاضی ، ذالكی ، هالیات هطاؿل تا تاضید هعایسُ تا ضْطزاضی ك

 ذَاّس تَز  عهده برنده مزایدهّای هطتَغ تِ تطگعاضی هعایسُ تِ 
تِ ضْطزاضی كطزٍس هطاخؼِ تا هطاحل هاًًَی تٌظین سٌس تِ ًام ذطیساض صَضت پصیطز ، م ( ذطیساض هَظق است حساًثط ظطف هست یي هاُ پس اظ ترَیل هال 

الصًط تا تطریص ضْطزاض توسیس هی گطزز . زض صَضت ػسم اهسام اظ خاًة ذطیساض زض هَػس هوطض ٍ تطٍظ ّطگًَِ هطٌالت هاًًَی  ٍ زض صَضت ظطٍضت ، هست كَم
 ، ًلیِ تؼْسات تِ ٍخَز آهسُ تِ ػْسُ ذطیساض هی تاضس.

 زض ضز یاهثَل پیطٌْازّا هرتاض هی تاضس . ضْطزاضی كطزٍس ى( 
آییي ًاهِ كطٍش اهَال  8هازُ  5حسي اخطای هاًَى هٌغ هساذلِ ًاضهٌساى زٍلت، هطوَل تٌس ی گطزم ًِ تِ هٌظَض ع( ایٌداًة تا اهعاء ایي كطم هتؼْس ه

ٍ ّوچٌیي  1337زی  22هٌوَل ٍؿیط هٌوَل )ًظاضت تط حسي اخطای هاًَى ضاخغ تِ هٌغ هساذلِ ٍظضاء ٍ ًاضهٌساى زٍلت زض هؼاهالت زٍلتی ٍ ًطَضی هصَب 
 603ٍ هازُ  1315آشض  29ٍ هاًَى هداظات اػوال ًلَش تط ذالف حن ٍ هوطضات هاًَى هصَب  1348ذطزاز  19هؼاهالت زٍلتی هصَب  هاًَى هداظات تثاًی زض

ن ت هطتثػ ( ًوی تاضس ٍ زض صَضت احطاظ ضطایػ تاال حن ّطگًَِ اػتطاض ضا اظ ذَز سلة ًوَزُ ٍ هؼاهلِ كَم ًاى لیي ٍ هوطضاهاًَى هداظات اسالهی ٍ سایط هَاً
 یٌي تلوی ٍ ّطگًَِ ذساضت ٍاضزُ ضا تا ًظط ضْطزاضی كطزٍس خثطاى ذَاّن ًوَز.
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 نام و نام خانوادگی :

 اهضاء خسیداز

  تکویل فسم ذیل الرکس الصاهی هی باشد . لطفاً با دقت پس کنید

 شرایط شرکت در مسایده به شرح ذیل می باشد 

 



  
 

 بسمه تعالي 

    « شهرداری فردوس  موتور سیکلتو خودرو تعهدنامه شرکت کننده در مسایده فروش » 

 عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي 

 ( 22/01/0331) مورخ 

هعای شیل  ایي ٍضهِ تسیٌَسیلِ تاییس هی ًوایس ًِ هطوَل هوٌَػیت هصًَض زض هاًَى ایي ضطًت ًٌٌسُ تا ا

ًوی تاضس ٍ چٌاًچِ ذالف ایي  1337هٌغ هساذلِ ًاضهٌساى زٍلت زض هؼاهالت زٍلتی هصَب زی هاُ 

هَظَع تِ اثثات تطسس ، ضْطزاضی حن زاضز ًِ پیطٌْاز اضائِ ضسُ تطای هعایسُ  كَم ضا هطزٍز ٍ تعویي 

 طًت زضهعایسُ ضا ظثػ ًوایس.ض

ّوچٌیي هثَل ٍ تاییس هی گطزز ًِ ّطگاُ ایي ضطًت  ًٌٌسُ تطًسُ هعایسُ كَم  تطریص زازُ ضَز ٍ تِ 

ػٌَاى تطًسُ اػالم گطزیس ٍ ذالف اظْاضات كَم زض ذالل اًؼواز هطاضزاز ) تا ظهاى تحَیل ذَزضٍ ( تِ اثثات 

یت هصًَض زض هاًَى  كَم ّستٌس زض ایي هطاضزاز سْین ٍ شیٌلغ تطسس یا چٌاًچِ اكطازی ضا ًِ هطوَل هوٌَػ

ًوایس ضْطزاضی حن ذَاّس زاضت  ًِ هطاضزاز ضا كسد ٍ تعویي ضطًت زض هعایسُ ٍی ضا ظثػ ًوایس. ایي 

ضطًت ًٌٌسُ  هتؼْس هی ضَز چٌاًچِ زض حیي ضطًت زض هعایسُ ٍ یا اًؼواز هطاضزاز تا ضْطزاضی تِ زلیل 

تصاتات زض زستگاُ زٍلت هطوَل هاًَى هعتَض گطزز هطاتة ضا تالكاصلِ تِ اؼالع ضْطزاضی تـییطات ٍ یا اً

تطساًس تا ؼثن هوطضات هطاضزاز كسد گطزز. تسیْی است چٌاًچِ ایي پیطٌْاز زٌّسُ  هطاتة كَم ضا تالكاصلِ 

ض هعایسُ ٍی ضا ًیع تِ اؼالع ًطساًس ًِ تٌْا ضْطزاضی حن زاضز هطاضزاز ضا كسد ًوَزُ  تلٌِ سپطزُ ضطًت ز

 ظثػ ٍ تطاتط هوطضات ٍ هَاًیي اهسام ذَاّس ًوَز.

هعاكا ایي پیطٌْاز زٌّسُ اػالم هی زاضز ًِ تط هداظات ّای هطتثػ تط هترللیي اظ هاًَى كَم آگاّی  ًاهل 

 زاضز ٍ زض صَضت ترلق هستحن هداظات ّای  هطتَغ هی تاضس.
 

 تاریخ:    نام پیشنهاد دهنده:            

 

 نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء و با مهر مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده

 

 

 

 


