
 ((اولنوبت  آگهی مزایده))

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

به مساحب  72بهره برداری از غرفه اغریه فرگش  شماره محترم اسالمم  شالهر در ن ر دارد نس ب به گااراری   

ماهیانه با م لغ کارشناس  اجاره بهاء به صورت  ی نجف آباد شالهردار مسالافربری   پایانهمتر مربع سالاتتمان   06

 یک ریال(به بخش تصالوصال  با مصالخصات زیر به صورت اجاره     چهار میلیون گ پانصال  هاار ریال )666/266/0

 اق ام نمای . ساله

 شرایط واگذاری:

به عنوان سپرده بصورت  ریال( ردگ میلیون گ هفتص  هااریال) 666/266/7شرکب کنن اان در ماای ه بای  م لغ -1

پایانه های مسافربری ازمان متعلق به س 6160711127662ضمانب نامه معت ر بانک  گ یا گاریا به حساب شماره 

 نجف آباد گاریا گ فیش مربوطه را ضمیمه پیصنهاد تود نماین . شهرداری

به حسالالاب  دگیسالالب هاارریال(ریال)666/766ه فیش گاریای به م لغ شالالرکالب کننال اان م  نوانن  با ارا   -7

ه نس ب ب ناد بانک مل  مرکای نجف آبادنجف آباد  پایانه های مسافربری شهرداریسازمان  6160760661662

پایانه های مسافربری ه سالازمان  ب 11/67/72 شالن ه یک ان گقب اداری رگز اتر م ارک شالرکب در ماای ه نا پای 

 نماین . اق امنجف آباد  شهرداری

 ظف به رعایب قانون منع م اتله کارکنان دگلب م  باشن .وشرکب کنن اان در ماای ه م-1

ب گ ج الک  الفسه پاکب  در 17/67/72شن ه  دگ پیصنهاد دهن اان بای  پیصنهادات تود را ح اکثر نا پایان رگز-0

  نحویل نماین  . گ مهر ش ه

   ، سپرده مربوطهمحتوی ضمانب نامه یا فیش گاریای به حساب :  الف

 ،محتوی برگ آاه  ماای ه،فیش گاریای،کپ  کارت مل  گ شناسنامه،اساسنامه شرکب با آترین نغییرات :  ب 

 گ که بای  به ع د گ حرگف نوشالته گ زیر آن مهر،امااء گ آدر  گ شماره نلفن ککر ش ه باش   اجاره بهامحتوی برگ پیصالنهاد قیمب   : ج 

 مانه حراسب شهرداری نحویل نماین .مهر نموده به دبیرتانه محرگ همه پاکتها را در لفافه مناسب الک 

 



 10/67/72مورخ  شن ه چهار در رگز که پیصالنهادات رسالی ه با حاالور کلیه اعاالای کمیسیون عال  معاممت    -2

 نجف آباد نصکیل م  اردد باز گ قرا ب تواه  ش . دبیرتانه محرمانه شهرداریمحل در   ص ح 66/2ساعب 

مصرگط گ یا فاق  سپرده باش  گ همچنین پیصنهادان  که بع  از گقب اداری  ، مخ گش ، پیصالنهادان  که م ه  -0

گ یا حاالالوری نرنیب ا ر داده نخواه  شالال  گ کمیسالالیون در رد گ یا ق ول کلیه   دگرنگار ، مقرر برسالال  اع  از کت  

 ار اسب.پیصنهادات مخت

پایانه های مسالالافربری سالالپرده نفرات اگل نا سالالوم شالالرکب کنن اان در آاه  ماای ه مورد ن ر در سالالازمان  -2

باق  تواه  مان  گ چنانچه نفر اگل از ناریخ ابمغ کت   ظرف م ت یک هفته از انعقاد قرارداد  شالالهرداری نجف آباد

 دگم گ سوم نیا به همین صورت رفتار تواه  ش .با نفرات اگ به نفع سازمان ض ط گ    سپردهتودداری نمای

به عه ه برن ه ماای ه  سالالایر هاینه هاهاینه آاه  گ  ، حق بیمه ، مالیات ، عوارض:  هر اوناله هاینه از ق یل  -2

 هیچگونه نعه ی در این مورد نخواه  داشب. پایانهگ سازمان  تواه  بود

 سایر شرایط در قرارداد نن یم  قی  تواه  ش .-7

 رضا رضایی                                                                                                    

 سرپرست سازمان                                                                                                        

                                                                                                

   

 
 

 


