
 «آگهی مزایده »
 

شماره        صوبه  ساس م شهر فالورجان مرکز خرید و فروش     26/03/1400مورخ  217/5شهرداری فالورجان در نظر دارد برا سالمی  شورای ا

تنی واقع در فالورجان، خیابان مالصدرا را طبق شرایط و مشخصات ذیل براساس قیمت       60محصوالت کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول    

 به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء برای مدت دوسال شمسی واگذار نماید . کارشناسی

 قیمت پایه مزایده:

سال اول مبلغ  - ست هر دو        000/500/87قیمت پایه اجاره ماهیانه  شرکت کنندگان می بای شد و  شامل موارد زیر می با شد که  ریال می با

 مورد الف و ب را با هم اجاره نمایند:

 ریال می باشد. 000/500/71باب مغازه مبلغ  20یمت پایه اجاره ماهیانه تعداد ق -الف

 ریال می باشد. 000/000/16تنی مبلغ  60قیمت پایه اجاره ماهیانه امتیاز جایگاه باسکول  -ب

 درصد به مبالغ فوق اضافه می گردد. 11تبصره: اجاره بها سال دوم به میزان 

 شرایط مزایده:

شرکت کنندگان  1 شرکت در مزایده مبلغ      ( سناد و  ست جهت خرید ا صوبه       000/500می بای شماره م ساس دفترچه عوارض محلی به    119/5ریال برا

 به نام شهرداري فالورجان نزد بانک ملی واریز نمایند. 0107030747001شوراي اسالمی شهر به شماره حساب سیبا  14/10/1398مورخ 

ریال به صررورض اررمانت نامه بانای یا به شررماره حسرراب     000/775/110شرررکت در مزایده مبلغ  ( شرررکت کنندگان می بایسررت جهت سرر رده  2

 به نام س رده شهرداري فالورجان نزد بانک ملی واریز نمایند.   3100003444002

شنبه مورخ      3 شنهادي خود را حداکثر تا آخر وقت اداري روز یا ست آخرین قیمت پی ایان می بای صورض   در د  03/05/1400( متقا و پاکت الف و ب به 

ی الک و مهرشده )پاکت الف محتوي س رده شرکت در مزایده، فیش واریزي جهت خرید اسناد و برگ امضاء شده آگهی مزایده و پاکت ب محتوي فتوک 

ضاء شده باشد( کتباً به واحد      کارض ملی و برگ پیشنهاد قیمت با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگی همراه با آدرس وشماره تلفن که زیر آن مهروام  

ست حداکثر            شرکت در مزایده می بای صراف از  ست ان سال نمایند. الزم بذکر ا شهرداري ار ست  صورض     48دبیرخانه حرا ساعت قبل از تاریخ مذکور و به 

 کتبی به این شهرداري ارسال گردد در غیر اینصورض ترتیب اثر داده نخواهد شد .

در محل شهرداري با حضورکلیه اعضاي کمیسیون عالی معامالض شهرداري         04/05/1400روز دوشنبه مورخ   13:30ت (پیشنهادهاي واصله رأس ساع   4

 قرائت و س س برنده مشخص خواهد شد.

 ( شرکت کنندگان می بایست داراي سوابق کاري و همچنین مجوزهاي مربوطه باشند.5

 .....به عهده برنده مزایده می باشد.(کلیه هزینه ها ازجمله بیمه ، مالیاض ،عوارض شهرداري و6

 (شهرداري )کمیسیون ( بنا به صرفه وصالح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاداض مختار است.7

 ( به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش ، ناخوانا و یا خالی از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.8

هاداض وتعیین برنده س رده نفراض دوم وسوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول ظرف مدض هفت      ( پس از قرائت پیشن 9

شد و پس         ابط خواهد  شهرداري  شریفاض قانونی به نفع  س رده وي بدون رعایت ت ضاء   روز از تاریخ  ابالغ برنده جهت تنظیم قرارداد اقدام ننماید  از انق

 عیین شده شهرداري ، در جهت صرفه و صالح با نفراض دوم وسوم به همان ترتیب نفر اول عمل خواهد نمود.مدض ت

(مرکز خرید محصوالض کشاورزي براساس همین واعیت موجود )واعیت عمرانی( و به صورض یاجا قابل واگذاري بوده و هرگونه توسعه و بهسازي            10

 ء خواهد بود.جزء برنامه ها و طرح هاي آتی قابل اجرا

 ( شرکت کنندگان می بایست ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط مندرج مهروامضاء نمایند.11

 (فتوک ی شناسنامه و یا کارض شناسایی معتبر از شرکت کننده الزم می باشد.12

 ( دریافت کلیه مجوزهاي الزم به عهده برنده مزایده می باشد.13

  031- 37424000در مزایده و کسررب اطالعاض بیشررتر به واحد امور قراردادهاي شررهرداري مراجعه و یا با شررماره تلفن  (جهت دریافت فرم شرررکت14

 تماس حاصل نمائید. 221داخلی 

 جواد نصري               

 شهردار فالورجان
 


