
 

 «آگهی مزایده »
 

شماره      صوبه  ساس م شهر     05/10/1400مورخ  608/6برا سالمی  سازه های تبليغاتی( در   شورای ا شهرداری در نظر دارد فك های متحرك ) فالورجان اين 

سال                   صورت اجاره به مدت يک شرايط به  ضيان واجد  سی به متقا شنا ساس قيمت کار شرايط ذيل برا صب بنرهای تبليغاتی طبق  شهر را جهت ن سطح 

 شمسی واگذار نمايد .

 قيمت پايه مزايده:

سی ماهيانه مبلغ      قيمت پايه اجاره بها ء هر عدد  شنا ساس قيمت کار سازه تبليغاتی ماهيانه مبلغ   40ريال و جمعاً برای  4.500.000سازه تبليغاتی برا عدد 

 ريال (  می باشد که باالترين مبلغ پيشنهادی برنده مزايده خواهد بود. 2.160.000.000ريال ) برای يك سال جمعا مبلغ   180.000.000

 شرايط مزايده:

شرکت کنن 1 شرکت در مزايده مبلغ     ( سناد و  ست جهت خريد ا صوبه      000/500دگان می باي شماره م ساس دفترچه عوارض محلی به  مورخ  119/5ريال برا

 به نام شهرداری فالورجان نزد بانك ملی واريز نمايند. 0107030747001به شماره حساب سيبا  14/10/98

 3100003444002ريال به صورت ضمانت نامه بانکی يا به شماره حساب   108.000.000ه مبلغ  ( شرکت کنندگان می بايست جهت سپرده شرکت در مزايد2

 به نام سپرده شهرداری فالورجان نزد بانك ملی واريز نمايند. 

شنبه  مورخ        3 شنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز يک ست آخرين قيمت پي ضيان می باي صورت  دردو پاکت الف   08/12/1400( متقا و ب به 

صوير مجوز کانون تبليغاتی از اداره فرهنگ و ار        سناد ، ت شرکت در مزايده ، فيش واريزی جهت خريد ا سپرده  شده )پاکت الف محتوی  شاد  الك و مهر

شنهاد قيمت با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگی همراه با آدر      شده آگهی مزايده و پاکت ب محتوی برگ پي ضاء  سالمی و برگ ام شماره تلفن  ا س و 

شرکت در مزايده می              صراف از  ست ان سال نمايند. الزم بذکر ا شهرداری ار ست  شد( کتبًا به واحد دبيرخانه حرا شده با ضاء  ست  که زير آن مهر و ام باي

 شد. ساعت قبل از تاريخ مذکور و به صورت کتبی به اين شهرداری ارسال گردد درغير اينصورت ترتيب اثر داده نخواهد 48حداکثر 

درمحل شهرداری با حضورکليه اعضای کميسيون عالی معامالت شهرداری         09/12/1400روز  دوشنبه  مورخ    14:30(پيشنهادهای واصله رأس ساعت    4

 قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

 (کليه هزينه ها ازجمله بيمه ، ماليات ،عوارض شهرداری و.....به عهده برنده مزايده می باشد.5

 رداری )کميسيون ( بنا به صرفه وصالح در رد يا قبول يك يا کليه پيشنهادات مختار است.(شه6

 ( به پيشنهاداتی که بعد از تاريخ فوق ارائه يا مخدوش ، ناخوانا و يا خالی از اعالم مبلغ باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.7

تا زمان عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول ظرف مدت هفت  ( پس از قرائت پيشنهادات وتعيين برنده سپرده نفرات دوم وسوم8

شد و پس        ضبط خواهد  شهرداری  شريفات قانونی به نفع  سپرده وی بدون رعايت ت ضاء  روز از تاريخ  ابالغ برنده جهت تنظيم قرارداد اقدام ننمايد  از انق

 ا نفرات دوم وسوم به همان ترتيب نفر اول عمل خواهد نمود.مدت تعيين شده شهرداری ، در جهت صرفه و صالح ب

 ه نمايد.(بهره بردار می بايست جهت انعقاد قرارداد به ميزان ده درصد مبلغ يکساله پيشنهادی خود ،ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به شهرداری ارائ9

 مندرج مهروامضاء نمايند. ( شرکت کنندگان می بايست ذيل اين برگه را به منزله قبول کليه شرايط10

 (هزينه حفظ و نگهداری از سازه های تبليغاتی به عهده برنده مزايده می باشد.11

 ( شرکت کنندگان می بايست مجوز کانون تبليغاتی از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته باشند.12

 نهادهای عمومی داشته باشد.(برنده مزايده می بايست همکاری الزم را با ادارات و 13

هرداری اقدام و (بهره بردار می بايست در مواقعی شهرداری  بنا به ضرورت ،  نياز به تعدادی پايه بنر داشته باشد نسبت به در اختيار گذاردن آنها به ش14

 ری به بهره بردار پرداخت خواهد شد.اجاره بهاء آن در پايان هر ماه طبق صورتحساب کتبی بهره بردار و با تائيد دستگاه نظارت شهردا

 ( بهره بردار می بايست اجاره بهاء دو ماه اول قرارداد  را  هنگام  عقد قرارداد نقدا به حساب شهرداری فالورجان واريز نمايد .15

شم       - شهرداری مراجعه و يا با  شتر به واحد امور قراردادهای  سب اطالعات بي شرکت در مزايده و ک داخلی  031- 37424000اره تلفن جهت دريافت فرم 

 تماس حاصل نمائيد. 221
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 فالورجانشهردار
 


