بازدید وزیر صمت
از شهرک صنعتی
سلمانشهر
باران باش و ببار ،مپرس کاسه های خالی از آن کیست

مازندران
گلستان
گیالن

روزانمه

2

«کوروش کبیر»

استاندار مازندران در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی :

ناکام ماندن توطئه ها سبب عصبانیت
سنگین دشمنان شده است

کودکانه های
فراموش شده
در کودکان کار
8
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خشکسالی همچنان مهمان گلستان است
5

مدیرکل راهداری گیالن خبرداد:

خسارت  ۷۰۰میلیارد ریالی سیل
به را ه ها و ابنیه فنی گیالن

استقبال بخش خصوصی از تولید برق
در مازندران
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پل های تازه ساختی که سیل شمال آنها را با خود بُرد
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مدیرکل شیالت مازندران:

سیل به  ۲۱مزرعه پرورش ماهی
غرب مازندران خسارت زد

چشم های مسئولین رابطه گرا و مهندسان مدرک گرا روشن
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خداحافظی وزنه بردار دالور ساروی از دنیای قهرمانی

آگهی مزایده حضوری (حراج)
نوبت دوم

شهرداری گلوگاه به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یکدستگاه تراکتور
کشاورزی  ITM ۴۷۵جفت صفر کیلومتر(نو) را از طریق مزایده حضوری (حراج) و با شرایط ذیل اقدام نماید .لذا
از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت  ۱۰روز کاری با مراجعه حضوری به شهرداری
به نشانی گلوگاه  -بلوار امام رضا (ع) از موارد مزایده ،بازدید نمایند.
شرایط شرکت در مزایده
-1مزایده راس ساعت  ۹صبح روز چهارشنبه مورخه  97 /۰8 /02در محل شهرداری برگزار و حراج از قیمت
کارشناسی پایه شروع و با خریداری که باالترين بهاء را پیشنهاد دهد معامله انجام خواهد شد.
 -2متقاضیان در مزایده می بایست ابتدا شرایط شرکت در مزایده را بطور کامل مطالعه و پس از بازدید از مورد
مزایده ای حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه  97 /۰8 /01مبلغ سپرده هر دستگاه ( 5درصد مبلغ
پیشنهادی) را به حساب شماره سیبای شماره  ۳۱۰۰۰۰۳۳2۶۰۰۷نزد بانک ملی شعبه گلوگاه حساب شهرداری
واریز نموده و فیش مربوط را در پاکت در بسته به واحد حقوقی یا مالی شهرداری تحویل و معرفی نامه شرکت
مزایده را دریافت نمایند.
 -٣متقاضیان باید شخصا با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر در مزایده شرکت نمایند .
 -۴مبلغ پیشنهادی باید دقیق و با بررسی کامل انجام شود و در صورت برنده شدن هیچگونه بهانه ای مبنی بر
عدم اطالع و آگاهی از شرایط موجود یا وضعیت موجودی پذیرفته نخواهد شد .همچنین قیمت های پیشنهادی
نباید از قیمت پایه کارشناسی کمتر باشد.
 -۵در صورت انصراف نفرات اول تا سوم مزایده از انجام معامله سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -6برنده مزایده  ،موظف است ظرف مدت  ۳روز کاری نسبت به خارج نمودن دستگاه اقدام نماید .
 -٧برنده مزایده ،بایستی در روز مزایده به واریز مبلغ پیشنهادی ۹ ،درصد مالیات ارزش  ،هزینه های درج
آگهی،کارشناسی به حساب شهرداری اقدام نماید و هزینه مالیات و کلیه حقوق دولتی بر عهده خریداران می باشد.
 -۸شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -۹متقاضیان می بایست بابت خرید اسناد مزایده مبلغ  500/000ریال به حساب سیبای شماره  01۰۹۵۰۳۳۳۲۰۰3نزد
بانک ملی شعبه گلوگاه حساب شهرداری واریز نمایند .پرداخت با کارت بانکی در محل شهرداری نیز میسر می باشد .

-۱۰در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر
اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 -۱۱سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند  6عینا مسترد خواهد شد.
 -12عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به شهرداری (واحد انبارداری) مراجعه یا با تلفن
 ، ۰۱۱۳۴۶۶۲۱۰۳همراه ( ۰۹۱1۴۸۶۶۹۰۹آقای محکم کار) تماس حاصل نمایند.
شعبانعلی خواجوی-سرپرست شهرداری گلوگاه
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آگهی مزایده
فروش ماهی پرورشی
شرکت زراعی دشت

ناز در نظر دارد حدود  160تن انواع ماهی

پرورشی (کپور – آمور-فیتوفاک و بیگهد ) آببندان های شماره 2و 6خود را

از طریق مزایده عمومی به فروش برساند  .متقاضیان می توانند جهت کسب
اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده به امور بازرگانی شرکت به آدرس

ذیل مراجعه و یا با تلفن بشرح ذیل تماس حاصل نمایند .

آخرین زمـان دریـافت پیشنهـادات  :ساعت  12صبح روز دوشنبه

مورخ 1397/7/30

زمان بازگشایی پاکات :ساعت  13روز دوشنبه مورخ 1397/7/30

مکان  :ساری – جاده گهرباران  ،شرکت زراعی دشت ناز

تلفن 011-33726393-33726400:

شماره تماس مسئول آبزیان ( آقای نیاز دل) جهت هماهنگی
0911-352-0080

شرکت زراعی دشت ناز

روزنـامه وارش

بهترین رسانه برای تبلیغات شما

تلفن های تماس 33304401-3 :ساری

