
 آگهی مزايده
شورای محترم  11/11/1355مورخ س ر  3533/55سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره   

 اسالمی شهر اماکن زیر را با شرایط عمومی و خصوصی به صورت اجاره بهاء یکساله واگذار نماید:

 مشخصات  رديف
پايه  قیمت

 ماهیانه)ريال(

1 
)امیرآباد( واقع در منطقه پنج یک باب واحد تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری اجاره 

 متر مربع 35حدوداًبه مساحت 
000/000/3 

2 
)امیرآباد( واقع در منطقه پنج اجاره یک باب واحد تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری 

 متر مربع 15حدوداًبه مساحت 
000/500/2 

3 
ه پارک بادی پارک فیروزه واقع در منطقه چهار)یزدانشهر( حدوداً به مساحت اجاره فضای مجموع

 متر مربع 550
000/000/10 

4 
اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی در پارک فیروزه واقع در منطقه چهار)یزدانشهر( حدوداً به 

 متر مربع 45مساحت 
000/500/2 

 000/500/1 متر مربع 45حدوداً به مساحت  اسیمردم شناجاره زیرزمین میانی و انبار داخل موزه  5

6 
اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه  فروشی واقع در ضلع غربی پارک کوهستان حدوداً به مساحت 

 متر مربع 30
000/000/10 

7 
اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه  فروشی واقع در ضلع شرقی پارک کوهستان حدوداً به مساحت 

 متر مربع 30
000/000/10 

8 
متر  35اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک الله)غرفه شمالی( حدوداً به مساحت 

 مربع.
000/000/4 

5 
متر  35اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک الله)غرفه جنوبی( حدوداً به مساحت 

 مربع.
000/000/4 

10 
)امیرآباد( 5ک ملت جنب شهرداری منطقه اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پار

 متر مربع 15حدوداً به مساحت 
000/000/2 

11 
متر  10اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان حدوداً به مساحت 

 مربع
000/000/2 

12 
نجف آباد اجاره  فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در بلوار طالقانی مقابل گلزار شهداء 

 متر مربع 15حدوداً به مساحت 
000/000/3 

13 
حدوداً نجف آباد اجاره فضای یک با ب غرفه گل فروشی واقع در بلوار طالقانی مقابل گلزار شهداء 

 متر مربع 15به مساحت 
000/000/3 

14 
فضای یک باب غرفه اعذیه فروشی واقع در بوستان بهشت واقع در یزدانشهر  حدوداً به  اجاره

 متر مربع 15مساحت 
000/500/1 



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

 داده نخواهد شد .

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

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

 هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.  -

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

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

 نجف آباد انجام پذیرد.

در  05/12/1355دریافت اسناد مزایده تا تاریخ  کسب اطالعات بیشتر ولذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل آید جهت  -

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

 42658053تفریحی شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. تلفن تماس: 

 تفریحی شهرداری نجف آبادمحمد مهدی فردوسی مدیر عامل سازمان رفاهی 
                                                                                                                                                               

 


