
 

 دوم( اول و )نوبت اول آگهی مزایده مرحله 

 شهرداری میانه ترمینال مسافربری

 آئین نامهه مها ش شههرداری 13ماده  رابرب و 17/3/96 مورخه 11صوبه شماره م 2 بند شهرداری میانه به استناد

با قیمت با اجاره ماهیانه مسافربری جدید شهرداری واقع درجاده ترانزیت  پایانهاری سبت به واگذن ا درنظر دارده

 ریال ازطریق مزایده عمومش باشرایط ذیل اقدام نماید. 000/370/17/- پایه بمبلغ

بعنهوان  ( رالاير000/422/10/-)بمبلغ ج درصد قیمت پایه سا یانهبایست پنصورت تمایل مش  متقاضیان در -1

شهرداری میانه نزد بانک ملهش شهعبه خیابهان  3100001877003پرده شرکت در مزایده به حساب جاری س

ه مهور  شهنب پایهان وقهت اداری روز تها ی رابه همراه قیمت پیشنهاد امام خمینش )ره( واریز وفیش مربوطه را

 دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند. هب 24/4/96

 داده نخواههد دون سهپرده ترتیها ا هرب مبهم و، ، مشروطمخدوشموعد مقرر،  از ه پیشنهادات واصله بعدب -2

 شد.

 است. شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختار -3

باحضههور درمحههل سههاختمان مرکههزی  24/4/96روز شههنبه مورخههه  17 سههاعتراس  یشههنهادات واصههلهپ -4

جلسهه بازگشههایش  کهه حضههور پیشهنهاد دهنهدگان در شهد برنهده اعههخم خواههد مسهوو ین ذیهربط بررسهش و

 است. پیشنهادات آزاد

درصهورت انصهران ن هر  حساب شهرداری نگهداری شهده و سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد در -5

ر بعدی منعقهد خواههد شهد کهه ایهن امهر  ن قرارداد با عقد قرارداد سپرده وی به ن ع شهرداری ضبط و اول از

 شد. واهدخ ش است که سپرده سایر افراد مستردبدیه .تادامه خواهد یافتان رسوم 

 عدم سوء پیشینه کی ری ا زامش است . اداره اماکن نیروی انتظامش و ارائه صخحیت فردی از -6

 زمهان اخهذ مصهوبه از ه درمیباشد ک گاز مصرفش غرفه ها ی تعاون مسافربری بعهده مستاجر زینه آب وه -7

 .نظر قرارخواهد گرفت ره غرفه ها مداجا شورای اسخمش شهر در

 .شدباترمینال بعهده مستاجر مش  مصرفش  گاز برق و هزینه آب و -8

 .صورت یکجا اخذ خواهد شدب در زمان انعقاد قرارداد اجاره یکسا ه ترمینال -9

 .زمان عقد قرارداد لاير در 000/000/300/- ارائه ضمانتنامه بانكي بمبلغ -10

 . ابت و همراهتل ن شماره ارائه تصویر کارت ملش پشت و رو به همراه  11

 

 شهردارمیانه -خرده فروش                                                                                                 

 

 


