
 آگهی مزايده
مورخ  س ر 5353/53س ر و شماره  5350/53شماره باستناد مصوبه در نظر دارد سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد   

 یکساله واگذار نماید: بهاء ه صورت اجارهب عمومی و خصوصیاماکن زیر را با شرایط  شورای محترم اسالمی شهر 11/11/1553

تیب پیشنهاداتی که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد تر -  

 اثر داده نخواهد شد .

 کمیسیون عالی معامالت و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.-

 انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صالحیت و اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیربط می باشد. -

 هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.  -

 شرایط خصوصی می باشد. )سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.( مزایده دارای -

 مشخصات  رديف
پايه  قیمت

 یانه)ريال(ماه

 000/000/00 متر مربع 11( عدد فک متحرک تبلیغاتی به متراژ حدوداً 00اجاره تعداد شصت) 1

3 
متر مربع  3( عدد تابلوی تبلیغاتی چهار وجهی ساعت دار به متراژ حدواً 3اجاره فضای تعداد پنج)

 در سطح شهر
000/000/13 

5 

  به متراژ حدوداً هر کدام  CNGجایگاه دو ی اجاره فضای تبلیغات محیطی روی دیواره های داخل

متر مربع واقع  00به متراژ جمعاً متر مربع  5*0متر مربع  و دو عدد تابلوی استرابورد به ابعاد  00

و یزدانشهر،بلوار شورا،جنب سالن  در نجف آباد، کمربندی جنوب، جنب معاونت خدمات شهری 

 ورزشی یزدان پاک

000/000/10 

0 
متر در  1*3متر مربع در ابعاد  3( عدد تابلو کوچک به متراژ حدوداً 30تعداد بیست) اجاره فضای

 سطح شهر
000/000/30 

3 
( عدد بیلبورد تبلیغاتی تک وجهی و یک عدد بیلبورد سه وجهی تبلیغاتی به 13اجاره دوازده)

 متر مربع  متر در سطح شهر 5*3متر مربع در ابعاد  13متراژ حدوداً 
000/000/53 

 000/000/30 متر مربع در سطح شهر 00عدد بیلبورد غول پیکر دو رو هر طرف به متراژ حدوداً  3اجاره فضای  0

5 
 133اجاره قسمتی از ساختمان واقع در ضلع جنوب غربی خانه تاریخی نوریان حدوداً به مساحت 

 ت خانه متر مربع جهت مجموعه فروشگاه محصوالت فرهنگی) کتاب و بازی و... ( و شرب
000/000/0 

8 
اجاره قسمتی از ساختمان واقع در ضلع جنوب شرقی فرهنگسرای خارون    )نجف آباد( جهت 

 متر مربع 180مجموعه فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگی)کتاب و بازی و...( حدوداً به مساحت 
000/000/3 

5 
اجاره قسمتی از مجموعه ورزشی امین شامل زمین چمن،زمین روباز بسکتبال و والیبال و استخر 

 متر مربع 5300جهت فعالیتهای ورزشی حدوداً به مساحت 
000/000/10 



نوع طراحی، ایجاد، ساخت و بهره برداری از کلیه بندهای مزایده بایستی با نظر و تایید کتبی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری  -

 نجف آباد انجام پذیرد.

در  05/13/1553یده دعوت بعمل آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ لذا از متقاضیان شرکت در مزا -

ساعات اداری به امور مالی سازمان رفاهی تفریحی واقع در بلوار بهارستان جنب مجموعه تاریخی هفت برج خارون سازمان رفاهی 

 03038035تفریحی شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. تلفن تماس: 

 محمد مهدی فردوسی مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد

                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                             


