
بسمه تعالی
CNGاجاره جایگاه مزایده سومآگهی نوبت

ـ جلسه4بندمصوبه سازمان همیاري شهرداریهاي استان گلستان به استناد  در نظـر دارد  شـوراي سـازمان   11/10/1399ورخ م
روبروي روستاي چقـربش  –جاده گالیکش به مشهد 13کیلومتر واقع در شهر را خودرا) نازلهCNG)12جایگاه سوخت گاز طبیعی

دوسـال شمسـی   بمـدت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صـالحیت از طریق مزایده کتبی اجاره ماهیانهبصورت قارداش  را 
.واگذار نماید

:شرایط حضور در مزایده
اهلیت قانونی خریدار-1
.واریز سپرده شرکت در مزایده -2
.فرم ها و تعهدات شرکت در مزایده و تایید تکمیل -3
می باشد که سپرده نفرات دوم و سـوم تـا انعقـاد    )ماهه24براي اجاره (کارشناسیدرصد قیمت 5سپرده شرکت در مزایده - 4

قرارداد همانند نفر اول نگهداري و در صورت عدم انعقاد به موقع قرارداد از طرف نفر اول ، سپرده مشارالیه ضبط و موضـوع  
جاع خواهد شد و در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده نفرات دوم و سوم نیز به مزایده به نفرات دوم و سوم به ترتیب ار

.ترتیب ضبط می گردد
.ترتیب اثر داده نخواهد شد، بدون سپرده ، مشروط و به پیشنهادات مبهم ، نامشخص، مخدوش-5
معامالت دولتـی و شـهرداریها و   شرکت کنندگان ضمن آگاهی کامل به کلیه مقررات می بایست منع قانونی جهت شرکت در - 6

.سازمان همیاري را نداشته باشند
سازمان در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است و در این صورت تضمین شـرکت در مزایـده بـه متقاضـیان     -7

.مسترد خواهد شد
.ایده می باشدبه عهده برنده مز...)  انتشارآگهی ، کارشناسی و ( کلیه هزینه هاي شرکت در مزایده - 8
.پرداخت کسور قانونی و مالیات بر ارزش افزوده و یا عوارض متعلقه به قرارداد با برنده مزایده می باشد-9
بــه CNGنهــا در پوتــال مــدیریت طــرحآشــرکتها یــا افــرادي مــی بایســت در ایــن مزایــده شــرکت نماینــد کــه نــام - 10

مورد تایید شـرکت پخـش فـرآورده    بایدیده بارگذاري شده و شرکت کننده در مزاWWW.CNG.NIOPDC.IRآدرس
.پیشنهاد ارسالی بررسی نخواهد شددر غیر اینصورت . هاي نفتی منطقه گلستان باشد

کارفرمایان قبلی را را در استان دارا بوده و رضایت نامه از CNGتجربه مدیریت جایگاهید رزومه و شرکت کننده در مزایده با-11
.ارائه نماید

www.setadiran.irبـه آدرس  سامانه ستادسایر اطالعات و شرایط و جزئیات مربوط به این معامله در اسناد مزایده که در -12

.بارگذاري می گردد
از 04/07/1400مـورخ  شـنبه یکروز لغایت 10/06/1400مورخ رشنبهچهازمان شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات از روز -13

.می باشدwww.setadiran.irسامانه ستاد به آدرس طریق 
روروي روستاي چقر بش قارداش–جاده مشهد 13کیلومتر –گالیکش : مورد مزایده امالكآدرس 

.مراجعه نماییدسایت اداري ، جنب ساختمان اصلی استانداري ، ت بیشتر به دبیرخانه سازمان همیاري شهرداریها واقع در اکسب اطالعجهت
01732480476:سازمانتماسشماره 
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