بسمه تعالی

ضوبسُ0322 :

« مزایده عمومی »

وبسیخ0031/10/13 :

ضْشداسی هیٌَدضت ثِ استٌبد ثٌذ ( )5هصَثِ ضوبسُ  65هوَس  97/01/21ضوَسای اسویهش ضوْش هیٌَدضوت دسًاوش داسد اخذ ااذه
په کبهن و په کومتر د خیهبهن ههی منتهی به میدان امهم خمینی ( ) شهر مینودشت به طول  051متر ثب ضشایظ ریو
ثشای هذت یکسبل ثِ ضشکتْبی ٍاجذ ضشایظ ثصَست ثْشُ ثشداسی ٍاگزاس ًوبیذ .داٍعلجوبى هوش وَاًٌوذ شیطوٌْبدات وَد سا ثوذاک ش ووب
پهیهن وقت ادا ی وز شنبه مو خه  0031/10/01ثِ دثیش بًِ ضْشداسی هیٌَدضت وسلین ٍ سسیذ دسیبفت ًوبیٌذ.
 )1هجلغ شیوبى  2/135/011/111یهل

(دو میلیه د و نود وپنج میلیون و یکصد هسا

یهل)

 )2هْلت قجَل شیطٌْبدات ته آخر وقت ادا ی وز شنبه مو خه  31/10/01هش ثبضذ .شیطٌْبددٌّذگبى هکلفٌذ هجلغ شیطوٌْبدی وَد سا ثوب وظ
َاًب ًَضتِ ٍ ثذٍى قلن َسدگش ثِ دثیش بًِ ضْشداسی وحَی ٍ سسیذ دسیبفت ًوبیٌذ.
 )3ضشکت کٌٌذگبى دس هضایذُ هش ثبیست مبلغ  015/111/111یهل ا بصذو

مذمهنت نهمذه بذهنکی و یذه واذه نشذد بذه شذمه

ذه

 001505005بنهم شهردا ی مینودشت نسد بهنک فه ٍاسیض ٍ فیص هشثَعِ سا ضویوِ اسٌبد ًوبیٌذ.

 )4ضْشداسی دس سد یب قجَل یک یب کلیِ شیطٌْبدات هختبس است.
 )5ثِ شیطٌْبدات هخذٍش ،هج ْن ،هطشٍط ،شیطٌْبدات ثذٍى سپشدُ ٍ یب شیطٌْبداوش کِ شس اص هَعذ هقوشس سسویذُ ثبضوذ وشویوت ااوش دادُ
ًخَاّذ ضذ.
ّ )6ضیٌِ ًطش آگْش ثعْذُ ثشًذُ هضایذُ َاّذ ثَد.
 )7ثشًذُ هَظف است ک هجلغ قشاسداد سا ثِ صَست قسظ اٍل دس ٌّگبم عقذ قشاسداد ً %50قذاً ثِ ثسبة ضْشداسی ٍاسیض ًوبیذ ٍ الجوبقش
سا عش دٍ فقشُ چک ثب فبصلِ یک هبُ ثِ ثسبة ضْشداسی ٍاسیض ٍ وسَیِ ًوبیذ.
 )8هستأجش هش ثبیست کلیِ ذهبت ًابفت ،سفت ٍ سٍة ٍ جوع آٍسی صثبلِ ّب اص هحَعِ شبسکجبى ٍ شبسکَهتش ٍ ثیوِ هسئَلیت ثوَاد
دس هحَعِ هضثَس سا اًجبم دّذ.
 )9دس صَسویکِ ثشًذگبى ًفشات اٍل وب سَم هضایذُ ثبضش ثِ اًعقبد قشاسداد ًطًَذ سپشدُ آًبى ثِ وشویت ثِ ًفع ضْشداسی ضجظ َاّذ ضذ.
 )10ضشکت کٌٌذگبى دس هضایذُ هکلفٌذ اسٌبد هضایذُ ٍ شیطٌْبدّبی َد سا دس شبکتْبی جذاگبًِ الک ٍ هْش ضذُ ضبه وضویي (شبکوت
الف) ،شیطٌْبد فٌش ثبصسگبًش ،اسبسٌبهِ ،سصٍهِ کبسی (شبکت ة) ٍ شیطٌْبد قیوت (شبکت ج) ثگزاسًذ ٍ ّوِ شبکتْب سا دس لفوب

هٌبسوت

ٍ الک ٍ هْش ضذُ قشاس دٌّذ .دس صَست عذم سعبیت هَاسد فَق ،ثِ شیطٌْبدات ٍاصلِ وشویت ااش دادُ ًخَاّذ ضذ.
 )11ثشای کست اعیعبت ثوِ شبیگوبُ اعویس سسوبًش ضوْشداسی ثوِ آدسس  www.minoodasht.irهشاجعوِ یوب ثوب ضووبسُ ولفوي ّوبی
( 35222123 -35220904اهَس هبلش) ووبس ثبص ًوبئیذ.
 )12اقشاس ثِ عذم ضوَل هوٌَعیت هَضَس قبًَى ساجوع ثوِ هٌوع هذا لوِ کبسکٌوبى دٍلوت دس هعوبهیت دٍلتوش هصوَة .8 1337/10/22
شیطٌْبدات ٍاصلِ سٍص یکشنبه مو خه  0031/10/00أس سهعت  00:11دس هح کویسیَى ثبصگطبیش َاّذ ضذ.
شهردار مینودشت
اینجانب  .............................................کلیه هفاد باال را دقیقاً هطالعه و بررسی نوودم و حاضرم ااذرای طذر په کبذهن و پذه کومتر د
خیهبهن ههی منتهی به میدان امهم خمینی ( ) شهر مینودشت به طول  051متر را به هبلغ ذیل اجاره نواین.
(  ...................................................................... ......................ریال )
مهر و امضاء شرکت

