
 

 

 

 «آگهی مزایده »
 

شماره    صوبه  ساس م شهر فالورجان    11/07/1400مورخ  209/6  برا سالمی  طبق  را فالورجانشهر  ساختمان زورخانه  در نظر دارد  شهرداری  اين شورای ا

 .واگذار نمايد  مدت يکسال شمسیصورت اجاره به به  طيواجد شرا و بهره بردار متقاضی به براساس قیمت کارشناسی ذيلشرايط 

 قیمت پايه مزايده:

 که باالترين مبلغ پیشنهادی برنده مزايده خواهد بود.ريال  5000.000 مبلغ ماهیانهبراساس قیمت کارشناسی  بها ء قیمت پايه اجاره

 شرايط مزايده:

مورخ  102/5براساس دفترچه عوارض محلی به شماره مصوبه     ريال 000/590مزايده مبلغ  شرکت در خريد اسناد و  جهت  شرکت کنندگان می بايست  (1

 نام شهرداری فالورجان نزد بانک ملی واريز نمايند.ه ب 0107030747001به شماره حساب سیبا  21/02/1400

 3100003444002حساب  صورت ضمانت نامه بانکی يا به شمارهه ريال ب  10.000.000 جهت سپرده شرکت در مزايده مبلغ  شرکت کنندگان می بايست (2

  به نام سپرده شهرداری فالورجان نزد بانک ملی واريز نمايند.

ريال بعنوان ضمانت حفظ ونگهداری  5000.000.000( برنده مزايده می بايست به هنگام عقد قرارداد يک فقره چک معتبر عهده بانکهای دولتی به مبلغ 3

 و تخلیه ساختمان به شهرداری ارائه نمايد.

پاکت الف و ب به صورت   دردو  06/02/1401 مورخ  سه شنبه  تقاضیان می بايست آخرين قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز   م( 4

برگ محتوی  بپاکت  ومزايده  برگ امضاء شده آگهی   و  جهت خريد اسناد  فیش واريزی ، مزايده هرشده )پاکت الف محتوی سپرده شرکت در   م الک و

شنهاد قیمت با عدد و  ضا  و شماره تلفن که زير آن مهر  حروف خوانا بدون قلم خوردگی همراه با آدرس و پی ش    ءام به واحد دبیرخانه باً کت (دشده با

به بی ساعت قبل از تاريخ مذکور و به صورت کت   48الزم بذکر است انصراف از شرکت در مزايده می بايست حداکثر      حراست شهرداری ارسال نمايند.   

 .ينصورت ترتیب اثر داده نخواهد شدغیر ااين شهرداری ارسال گردد در

ساعت      5 صله رأس  شنهادهای وا شنبه   روز 14:30(پی شهرداری با   07/02/1401  مورخ  چهار سیون عالی معامالت       درمحل  ضای کمی ضورکلیه اع ح

 سپس برنده مشخص خواهد شد. شهرداری قرائت و

 مزايده می باشد. .....به عهده برندهبرق ، آب و گاز وو مالیات ،عوارض شهرداری ، بیمه ازجمله (کلیه هزينه ها6

 (شهرداری )کمیسیون ( بنا به صرفه وصالح در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار است.7

 اثر داده نخواهد شد. باشد ترتیبيا خالی از اعالم مبلغ  ، ناخوانا وبه پیشنهاداتی که بعد از تاريخ فوق ارائه يا مخدوش  (8

شد و        (9 سترد نخواهد  سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول م سپرده نفرات دوم و شنهادات وتعیین برنده  چنانچه نفر اول ظرف مدت  پس از قرائت پی

ش     اقدام هفت روز از تاريخ  ابالغ برنده جهت تنظیم قرارداد شريفات قانونی به نفع  سپرده وی بدون رعايت ت شد و پس از   ننمايد  ضبط خواهد  هرداری 

 همان ترتیب نفر اول عمل خواهد نمود. هنفرات دوم وسوم ب ادر جهت صرفه و صالح ب ، شده شهرداری نمدت تعیی ءانقضا

 .نمايدشهرداری ارائه م تعهدات به حسن انجا ضمانتنامه، مبلغ يکساله پیشنهادی خودده درصد  میزانقرارداد به انعقاد می بايست جهت  بهره بردار(10

 ايط مندرج مهروامضاء نمايند.رشرکت کنندگان می بايست ذيل اين برگه را به منزله قبول کلیه ش (11

 برنده مزايده و بهره بردار می بايست همکاری الزم را با ورزش و وجوانان داشته باشد . (12

داخلی   031- 37424000امور قراردادهای شهرداری مراجعه و يا با شماره تلفن    کسب اطالعات بیشتر به واحد   جهت دريافت فرم شرکت در مزايده و -

 تماس حاصل نمائید. 221

 محمدعلی عزیزی                

 شهردار فالورجان

 

 

 

 

 



 شنهاد قیمتفرم پی                                               

به شماره . ......... ............................................................................................................................................ به نمايندگی از شرکت/شخص حقیقی................ .................................................................. اينجانب

 اعالم میدارد............. .................................................. ثبت

 رااجاره سازه هاي تبليغاتی در سطح شهر   موضوعبا   18/11/1400 مورخ 16411 مزايده شماره کلیه اسناد ، مدارک و زمان مربوط به

 تعهد  می نمايم.مزايده موارد زير را مطالعه نموده و به اطالع از جزئیات شرايط 

 اعالم می نمايم. 4از مفاد آگهی مزايده اطالع کامل دارم و پیشنهاد قیمت را بر اساس بند  -1

روز نسبت به انجام مراحل  7مبنی بر قبول شدن پیشنهاد اينجانب ظرف مدت  فالورجانشهرداری متعهد می شوم به محض ابالغ  -2

 اداری و انعقاد قرارداد اقدام نمايم.

ريال تضمین سپرده  108.000.000می تواند مبلغ  فالورجانشهرداری نانچه از عهده هر يک از تعهدات فوق در مدت مقرر بر نیايم چ -3

 شرکت در مزايده اينجانب را ضبط و برداشت نمايد.

 بصورت زير می باشد : شرکت/شخص حقیقیقیمت پیشنهادی ماهیانه اين  -4

 ریال..................................................... ........................ به عدد

 ریال. .........................................................................................................................................به حروف 

 

 

 

 

 

 پیشنهاد دهنده: شرکت/ شخص حقیقی

   تاریخ:
 آدرس:             

  

           تلفن:

 مهر و امضاء:                                        


