
 دوم( و نوبت اول) آگهی مزایده مرحله اول

 شهرداری میانهمغازه پارك انقالب  ه اهني ودك  

هاا  آئین نامه ماای  شاهرداری 13ماده  برابر و 7/3/96 مورخه 9 صوبه شمارهم 5 بند شهرداری میانه به استناد

 ریال از 000/110/8/- مبلغه ایه ببا اجاره ماهیانه پمغازه پارك انقالب  هني وآدكه نسبت به واگذاری  نظر دارد در

 شرایط ذیل اقدام نماید. طریق مزایده عموم  با

بعناوان ا ریاال  ر 000/866/4/-)بمبلاغ ییانهمتقاضیان درصورت تمایل م  بایست پنج درصد قیمت پایه سا -1

ن شهرداری میانه نزد بانک ملا  شاعبه خیاباا 3100001877003سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 

هماه روزه در   04/1396 /03  تاا تااری به همراه قیمت پیشنهادی ا فیش مربوطه ر امام خمین  )ره  واریز و

 نمایند. دریافت یدرس وقت اداری به غیراز روزهای تعطیل به دبیرخانه شهرداری تسلیم و

 اثارداده نخواهاد بدون ساپرده ترتیا   مبهم و ، مشروط،موعد مقرر، مخدوش زا به پیشنهادات واصله بعد -2

 شد.

 است. کلیه پیشنهادات مختار قبول یک یا شهرداری در رد یا-3

 شهرداری محل ساختمان مرکزی در 04/1396 /03  تاری   شنبهروز  17 راس ساعت  پیشنهادات واصله -4

جلسه بازگشاای   شدکه حضور پیشنهاد دهندگان در برنده اعالم خواهد حضور مسئویین ذیربط بررس  و با

 است. پیشنهادات آزاد

سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفار اول  -5

نفرسوم  ازعقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقرارداد بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تا

 شد. که سپرده سایر افراد مستردخواهدبدیه  است  .تادامه خواهد یاف

 اداره اماکن نیروی انتظام  وعدم سوء پیشینه کیفری ایزام  است. ارائه صالحیت فردی از -6

 بعهده مستاجرم  باشد. مغازه  دكه و مصرف  برق وگاز هزینه های جاری هزینه آب و -7

    .ماه يك فقره چك معتبر اخذخواهدشد هردو ازاي براي اجاره به  -8

 كاركنان دویت درمعامالت دویتي رعايت قانون منع مداخله -9

 زماان عقاد قارارداد اخاذ دربابات تضامین تعهادات  لاير از 000/000/300 تحويل يك فقاره چاك باه مبلاغ -10

 خواهدشد 

 .اشدايده مي بهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مز -11

 شهردارمیانه -خرده فروش 

   


