بسمه تعالی

ضوبضُ8557 :

« مزایده عمومی »

وبضید0597/16/25 :

ضْطزاضی هیٌَزضت ثِ استٌبز ثٌس ( )5هصَثِ ضوبضُ  65هَضخ  97/01/21ضَضای اسالهی ضْط هیٌَزضت زضًظرط زاضز واگذاری طرز
پارکبان و پارکومتز در خیابان های منتهی به میدان امام خمینی (ره) شهز مینودشت به طول  051متز ثب ضطایظ شیر
ثطای هست یکسبل ثِ ضطکتْبی ٍاجس ضطایظ ثصَضت ثْطُ ثطزاضی ٍاگصاض ًوبیس .زاٍعلجربى هری وَاًٌرس شیطرٌْبزات ذرَز ضا ثرساک ط ورب
پایان وقت اداری روس یکشنبه مورخه  97/17/05ثِ زثیطذبًِ ضْطزاضی هیٌَزضت وسلین ٍ ضسیس زضیبفت ًوبیٌس.
 )1هجلغ شیوبى  525/775/111ریال

(پانصد و بیست و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هشار ریال)

 )2هْلت قجَل شیطٌْبزات تا آخز وقت اداری روس دوشنبه مورخه  97/17/06هی ثبضس .شیطٌْبززٌّسگبى هکلفٌس هجلغ شیطٌْبزی ذَز ضا ثب ذظ
ذَاًب ًَضتِ ٍ ثسٍى قلن ذَضزگی ثِ زثیطذبًِ ضْطزاضی وحَی ٍ ضسیس زضیبفت ًوبیٌس.
 )3ضطکت کٌٌسگبى زض هعایسُ هی ثبیسرت مبلغ  26/211/111ریرال را بصرورض ارمانت نامره برانکی و یرا و ره نمرد بره شرماره سرا

 047546545بنام شهزداری مینودشت نشد بانک رفاه ٍاضیع ٍ فیص هطثَعِ ضا ضویوِ اسٌبز ًوبیٌس.

 )4ضْطزاضی زض ضز یب قجَل یک یب کلیِ شیطٌْبزات هرتبض است.
 )5ثِ شیطٌْبز ات هرسٍش ،هجْن ،هططٍط ،شیطٌْبزات ثسٍى سپطزُ ٍ یب شیطٌْبزاوی کِ شس اظ هَعس هقرطض ضسریسُ ثبضرس وطویرت اارط زازُ
ًرَاّس ضس.
ّ )6عیٌِ ًطط آگْی ثعْسُ ثطًسُ هعایسُ ذَاّس ثَز.
 )7ثطًسُ هَظف است ک زضآهس ثبص اظ اذص عَاضض شبضکجبى ٍ شبضکَهتط (ثطاثط وعطفِ هصَة ضرَضای اسرالهی ضرْط) ضا ثرِ ثسربة
سپطزُ ضْطزاضی ٍاضیع ٍ زض شبیبى ّط هبُ ًسجت ثِ سْن عطفیي وقسین گطزز.
 )8هستأجط هی ثبیست کلیِ ذسهبت ًظبفت ،ضفت ٍ ضٍة ٍ جوع آٍضی ظثبلِ ّب اظ هحَعِ شبضکجبى ٍ شبضکَهتط ٍ ثیوِ هسئَلیت ثرَاز
زض هحَعِ هعثَض ضا اًجبم زّس.
 )9زض صَضویکِ ثطًسگبى ًفطات اٍل وب سَم هعایسُ ثبضط ثِ اًعقبز قطاضزاز ًطًَس سپطزُ آًبى ثِ وطویت ثِ ًفع ضْطزاضی ضجظ ذَاّس ضس.
 )10ضطکت کٌٌسگبى زض هعایسُ هکلفٌس اسٌبز هعایسُ ٍ شیطٌْبزّبی ذَز ضا زض شبکتْبی جساگبًِ الک ٍ هْط ضسُ ضبه وضویي (شبکرت
الف) ،شیطٌْبز فٌی ثبظضگبًی ،اسبسٌبهِ ،ضظٍهِ کبضی (شبکت ة) ٍ شیطٌْبز قیوت (شبکت ج) ثگصاضًس ٍ ّوِ شبکتْب ضا زض لفرب

هٌبسرت

ٍ الک ٍ هْط ضسُ قطاض زٌّس .زض صَضت عسم ضعبیت هَاضز فَق ،ثِ شیطٌْبزات ٍاصلِ وطویت ااط زازُ ًرَاّس ضس.
 )11ثطای کست اعالعبت ثرِ شبیگربُ اعرالس ضسربًی ضرْطزاضی ثرِ آزضس  www.minoodasht.irهطاجعرِ یرب ثرب ضروبضُ ولفري ّربی
( 35222123 -35220904اهَض هبلی) ووبس ثبص ًوبئیس.
 )12اقطاض ثِ عسم ضوَل هوٌَعیت هَضَس قبًَى ضاجرع ثرِ هٌرع هساذلرِ کبضکٌربى زٍلرت زض هعربهالت زٍلتری هصرَة .8 1337/10/22
شیطٌْبزات ٍاصلِ ضٍظ دوشنبه مورخه  0597/17/06رأس ساعت  04:05زض هح کویسیَى ثبظگطبیی ذَاّس ضس.
شهردار مینودشت
اینجانب  .............................................کلیه هفاد باال را دقیقاً هطالعه و بررسی نوودم و حاضرم ا رزای طرز پارکبران و پرارکومتز در
خیابان های منتهی به میدان امام خمینی (ره) شهز مینودشت به طول  051متز را به درصد نسبیی سب ن رب ردارج اءبرا
نواین.

(  ......................................درصد درآهد س ن ر ردارج )
مهر و امضاء شرکت

