
 ((آگهی مزایده))

شورای احترم اسالای شهر  19/20/79اورخ  814/79اصوبه شمزره  بزستنزد نجف آبزداتوبوسرانی سازماز       

از رد ب دی راردخانه هفاء بخش تا  کارت پارک سااتی  رر حدودر  هر  در نظر دارد نسات  به ااذااری  

باغمل  ، حسانینه هرار سا ت تا هراررا  هار راری ، اگسی ا  ات ب ل شلوها تا ردب دی هر راری    

ایلیو   ريزل(به بخش  پزنزدهريزل ) 222/222/11ازهیزنه بز اتلغ کزرشاانزساای  اجزره بهزء صااور   بهحیطقه 

 دام نمزيد.اق سزله يکخصوصی بز اشخصز  مير به صور  اجزره 

 شرایط واگذاری:

به عنوا  سپرده بصور  ضمزن  نزاه  ريزل( ایلیو  نهريزل) 222/222/7شارک  کنندذز  در ازايده بزيد اتلغ  -1

عهده بزنک  نجف آبزداتوبوساارانی زماز  اتعلق به ساا 208299222اعتتر بزنکی ا يز ااريز به حساازش شاامزره  

 ااريز ا فیش اربوطه را ضمیمه پیشنهزد خود نمزيند. کشزارمی

به حساازش  دايساا  هزارريزل(ريزل)222/022ه فیش ااريزی به اتلغ شاارکا  کننادذز  ای توانند بز ارا   -0

اخا ادارک شرک  نست  به  نزد بزنک الی ارکزی نجف آبزدنجف آبزد  اتوبوسرانیسازماز    2121214241228

 نمزيند. اقدامنجف آبزد  اتوبوسرانیه سزماز  ب 01/21/79 شنتهيک ری رام ز  اق  ادادر ازايده تز پزي

 ظف به رعزي  قزنو  انع اداخله کزرکنز  دال  ای بزشند.وشرک  کنندذز  در ازايده ا-2

ا    ش ا ج الک الفسه پزک   در 21/21/79شنته  پیشنهزد دهندذز  بزيد پیشنهزدا  خود را حداکثر تز پزيز  رام-8

  تحويل نمزيند . اهر شده

  ، احتوی ضمزن  نزاه يز فیش ااريزی به حسزش سپرده اربوطه:  الف

 ،احتوی برگ آذهی ازايده،فیش ااريزی،کپی کزر  الی ا شنزسنزاه،اسزسنزاه شرک  بز آخرين تغییرا  :  ب 

که بزيد به عدد ا حراف نوشاته ا مير آ  اهر،ااازء ا آدر  ا شمزره تلنن ککر   اجزره بهزاحتوی برگ پیشانهزد قیم    : ج 

 ازنه حراس  شهرداری تحويل نمزيند.اهر نموده به دبیرخزنه احرا ا همه پزکتهز را در لنزفه انزسب الک  شده بزشد

 

 



سزع   22/29/79اورخ  شنته سه در رام که پیشنهزدا  رسیده بز حاور کلیه اعازی کمیسیو  عزلی اعزاال -1

 نجف آبزد تشکیل ای ذردد بزم ا قرا   خواهد شد. دبیرخزنه احرازنه شهرداریاحل در   صتح 22/4

اشراط ا يز فزقد سپرده بزشد ا همچنین پیشنهزداتی که بعد ام اق  اداری  ، اخداش ، پیشانهزداتی که اته  -1

ا يز حاااوری ترتیب ا ر داده نخواهد شااد ا کمیساایو  در رد ا يز قتول کلیه   دارنگزر ، اقرر برسااد اع  ام کتتی

 پیشنهزدا  اختزر اس .

ی بزق نجف آبزداتوبوسرانی ساپرده ننرا  اال تز ساوم شرک  کنندذز  در آذهی ازايده اورد نظر در سزماز    -9

ا ا د سااپردهقزد قرارداد خودداری نمزيخواهد ازند ا چنزنچه ننر اال ام تزريخ ابالغ کتتی ظرف اد  يک هنته ام انع

 بز ننرا  دام ا سوم نیز به همین صور  رفتزر خواهد شد.به ننع سزماز  ضتط ا 

 ه هزسزير هزينا  ا تهیه لتز  فرم يکنواخ  هزينه آذهی ، حق بیمه ، ازلیز  ، عوارض:  هر ذونه هزينه ام قتیل -4

 هیچگونه تعهدی در اين اورد نخواهد داش . اتوبوسرانیا سزماز   به عهده برنده ازايده خواهد بود

 سزير شرايط در قرارداد تنظیمی قید خواهد شد.-7

 رضا رضایی                                                                                    

 سازمان مدیر عامل                                                                                 

                                                                                                

   

 
 

 


