
 

 (نوبت سوم ) آگهي تجديد مزايده 

واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام : قيمت اجاره بهاي ساليانه پايه كارشناسي مزايده  موضوع و

غرفه كله پاك  -2  غرفه هاي دباغي شماره سه ، چهار، پنج ، شش-1  شهرداري نجف آباد با كاربري هاي متفاوت كه شامل

پايه كارشناسي اجاره بهاي ساليانه طبق  با قيمت( آغل دام)غرفه نگهداري دام سبك به ازاي هر راس-3( دو غرفه)كني

  .شرايط اقدام نمايد مشخصات و شرايط موجود در مدارك مزايده به شركت كنندگان واجد

 .يكسال شمسي از تاريخ عقد قرارداد : عمليات  مدت اجراي

 .شهرداري نجف آباد : گاه مزايده گذار دست

 .كشتارگاه شهرداري نجف آباد : عمليات  محل اجراي

شركت كنندگان بايد توانايي و رزومه كاري مرتبط و همچنين صالحيت الزم با موضوع مزايده را به : شرايط شركت در مزايده 

روزنامه رسمي كه  شركت با آخرين تغييرات در تشخيص فرد كارشناس و مطلع شهرداري دارا باشند و همچنين اساسنامه

 (شركت كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)منقضي نشده باشد

از واجدين شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطالعات بيشتر و :  مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت

به امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه و  1031/  30/ 33چهارشنبه مورخ  ، تا پايان وقت اداري روز دريافت اسناد مزايده

به دبيرخانه محرمانه شهرداري تحويل  1031/  30/  30مورخ  پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 

 .نمايند 

 .گرديده است  ساير شرايط مزايده در اسناد مزايده ذكر

درآمد  3130500150331ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره  233/  333: مبلغ فروش اسناد مزايده 

 .شهرداري نجف آباد 

طي فيش واريزي به حساب  قيمت پايه اجاره ساليانه را به صورت جداگانه كل% 5شركت كنندگان بايد معادل : ميزان سپرده 

دوم و   برندگان اول ،. شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند  3130500153332ره سپرده شما

 .سوم مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضيط خواهد شد 

 .مي باشد شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار : تذكر 

 عبدالرسول امامي                                                                                                                                        

 نجف آباد  شهردار                                                                                                                            

  
  

 


