
 ((اولنوبت  آگهی مزایده))

شورای  72/62/72مورخ  7062/72مصوبه شماره  باستناد نجف آباد پایانه های مسافربری شهرداریسازمان     

 شیشه ای در محوطه   بهره برداری از غرفه اغییه فرذش محترم اسالمم  شالهر در ن ر دارد نسالبه به ذاریاری    

ماهیانه با مبلغ اجاره بهاء به صورت  متر مربع 76مساحه  آباد بهسالاتتمان پایانه مسالافربری شالهردار ی نجف    

ریال(به بخش تصوص  با مشخصات زیر به صورت اجاره  میلیون ذ پانصد هزار دذریال ) 7 /666/066کارشناس  

 اقدام نماید. ساله یک 

 شرایط واگذاری:

به عنوان سالالدرده  ریال( هزار انصالالدپمیلیون ذ  یکریال) 666/066/1شالالرکه کنندران در مزایده باید مبلغ -1

پایانه های ازمان متتلق به س 6160711127662بصالورت ممانه نامه متتبر بانی  ذ یا ذاریز به حسا  شماره  

 نجف آباد ذاریز ذ فیش مربوطه را ممیمه پیشنهاد تود نمایند. مسافربری شهرداری

به حسالالا   دذیسالاله هزارریال(ریال)666/766ه فیش ذاریزی به مبلغ شالالرکاله کننالدران م  نوانند با ارا   -7

ه نسبه ب نزد بانک مل  مرکزی نجف آبادنجف آباد  پایانه های مسافربری شهرداریسازمان  6160760661660

پایانه های مسافربری ه سالازمان  ب 11/67/72 شالنبه یک ان ذقه اداری رذز اتی مدارک شالرکه در مزایده نا پای 

 نمایند. اقدامنجف آباد  شهرداری

 ظف به رعایه قانون منع مداتله کارکنان دذله م  باشند.وشرکه کنندران در مزایده م-1

  ذ ج الک  الفسه پاکه  در 17/67/72شنبه  دذ پیشنهاد دهندران باید پیشنهادات تود را حداکثر نا پایان رذز-4

  نحویل نمایند . ذ مهر شده

   ، سدرده مربوطهمحتوی ممانه نامه یا فیش ذاریزی به حسا  :  الف

 ،محتوی برگ آره  مزایده،فیش ذاریزی،کد  کارت مل  ذ شناسنامه،اساسنامه شرکه با آترین نغییرات :  ب 

 ذ که باید به عدد ذ حرذف نوشالته ذ زیر آن مهر،امااء ذ آدر  ذ شماره نلنن ککر شده باشد  اجاره بهامحتوی برگ پیشالنهاد قیمه   : ج 

 مانه حراسه شهرداری نحویل نمایند.مهر نموده به دبیرتانه محرذ همه پاکتها را در لنافه مناسب الک 

 



 14/67/72مورخ  شنبه چهار در رذز که پیشالنهادات رسالیده با حاالور کلیه اعاالای کمیسیون عال  متاممت    -0

 نجف آباد نشییل م  رردد باز ذ قرا ه تواهد شد. دبیرتانه محرمانه شهرداریمحل در   صبح 66/2ساعه 

مشرذط ذ یا فاقد سدرده باشد ذ همچنین پیشنهادان  که بتد از ذقه اداری  ، مخدذش ، پیشالنهادان  که مبه  -0

ذ یا حاالالوری نرنیب ا ر داده نخواهد شالالد ذ کمیسالالیون در رد ذ یا قبول کلیه   دذرنگار ، مقرر برسالالد اع  از کتب 

 ار اسه.پیشنهادات مخت

پایانه های مسالالافربری سالالدرده ننرات اذل نا سالالوم شالالرکه کنندران در آره  مزایده مورد ن ر در سالالازمان  -2

باق  تواهد ماند ذ چنانچه ننر اذل از ناریخ ابمغ کتب  ظرف مدت یک هنته از انتقاد قرارداد  شالالهرداری نجف آباد

 دذم ذ سوم نیز به همین صورت رفتار تواهد شد.با ننرات اذ به ننع سازمان مبط ذ  د سدردهتودداری نمای

به عهده برنده مزایده  سالالایر هزینه هاهزینه آره  ذ  ، حق بیمه ، مالیات ، عوارض:  هر روناله هزینه از قبیل  -2

 هیچگونه نتهدی در این مورد نخواهد داشه. پایانهذ سازمان  تواهد بود

 سایر شرایط در قرارداد نن یم  قید تواهد شد.-7

 رضا رضایی                                                                                                    

 سرپرست سازمان                                                                                                        

                                                                                                

   
            

 
 

 


