
 «آگهی مزایده »
 

شماره      صوبه  شهر فالورجان درنظر دارد زمین دفت     11/03/1400مورخ   168/5شهرداری فالورجان برای م سالمی  ر شورای محترم ا

ط به مدت دو ضیان واجد شرایکار و              پارکینگ مینی بوس واقع درترمینال مسافربری خود را با شرایط مشروحه ذیل به متقا

 سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید.

 مورد اجاره شامل: -

ساحت تقریبی  زمین دفتر ک -1  ساحت تقریبی   107اربه م شد که قیمت   3066مترمربع  و پارکینگ مینی بوس به م متر مربع می با

سبت به  ریال و برای سال دوم با سه درصد افزایش ن    000/000/33پایه اجاره برای سال اول براساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ     

 سال اول می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

ست مبلغ    پ -2 شرکت در مزایده می بای شنهاد دهندگان جهت  صوبه     ریال  000/500ی شماره م ساس دفترچه عوارض محلی به  برا

 نزد بانک ملی واریز نمایند. 0107030747001د شهرداری به حساب در آم 14/10/98مورخ  119/5

شنهاد دهندگان باید معادل مبلغ  پ -3 شهرداری        000/800/19ی سپرده  ساب  صورت وجه نقد به ح نزد  3100003444002ریال را ب

 0بانک ملی فالورجان واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانكی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند

شنهادی خود را حداکثرتا پایان وقت اداری روز شرکت کنندگان   -4 شنبه مورخ   باید آخرین قیمت پی کتباً در دو   27/04/1400یك

پاکت الف و ب ) پاکت الف محتوی فیش واریزی جهت خرید اسننناد  و سننپرده شننرکت در مزایده و پاکت ب محتوی بر  آگهی     

شنهاد قیمت       شده ، مجوز مرتبط و بر  پی ضاء  س   مزایده مهر و ام شده به دبیرخانه حرا ت به همراه آدرس و تلفن ( الک و مهر 

 شهرداری تحویل نمایند.

 با حضور اعضای کمیسیون باز و قرائت خواهد شد.  28/04/1400روز دوشنبه مورخ  14:30یشنهادات رسیده رأس ساعت پ -5

شت محوطه، برق، آب، گاز، عوارض، مالیات و غیره به عه ه -6 شهرداری هیچگونه      زینه نگهداری و بهدا شد و  ستأجر می با ده م

 مسئولیتی ندارد.

شتی و نگهداری به عهده مستأجر است       هزینه نگهبا -7 نی از ترمینال و هر گونه هزینه های پیش بینی نشده و سرویس های بهدا

 و شهرداری هیچگونه تعهدی ندارد.

صورت ن    م -8 شی و غیره را ندارد و در  شهرداری تأمین می نماید و اجاره ماهیانه را  می  ستأجر حق احداث دکه اغذیه فرو یاز این 

 بایستی به حساب شهرداری واریز نماید.

سرقفلی       ابا توجه به  -9 ستأجر هیچگونه حقی بابت  سرقفلی دریافت نمی کند در پایان قرارداد نیز م شهرداری مبلغی بابت  ینكه 

 نخواهد داشت .

سوم تا زمان   -10 شهرداری باقی می ماند و چنانچه نفر اول ظرف مدت یک هفته  انعقا سپرده نفرات دوم و  د قرارداد با نفر اول نزد 

 از عقد قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد  و همچنین نفرسوم .

 میسیون در رد یا قبول یک  یا  کلیه پیشنهادات مختار است.ک-11

 نامه یا کارت شناسایی معتبر از شرکت کننده الزم می باشد.فتوکپی شناس -12

سازمان        دریافت کلیه -13 ست دارای مجوز از  شرکت کنندگان می بای شد و همچنین  مجوزهای الزم به عهده برنده مزایده می با

 حمل و نقل و پایانه ها باشند.

ساب ب -14 شهرداری حق       رنده مزایده باید اجاره ماهیانه را درابتدای هر ماه به ح صورت تعلل در واریز،  شهرداری واریز نماید در

 وصول کل مبلغ یک سال را  به صورت یكجا دارد .

 رصورت عدم رعایت هریک از موارد فوق شهرداری حق فسخ قرارداد را دارد .د -15

 . رکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط آگهی مهر و امضاء نمایندش -16

شماره تلفن        فجهت دریافت  -17 شهرداری مراجعه و یا با  شتر به واحد امور قراردادهای  سب اطالعات بی شرکت در مزایده و ک رم 
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