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 شهرداری شاهدیه

 

 جمهوری اسالمی اریان

 وزارت کشور
 استانداری یزد           

 

 (اول)نوبت مزایده   آگهی
جاری شاهدیه درنظر دارد ساختمان تاسالمی شهر شورای   22/6/99صورتجلسه مورخ اول بند باستناد شهرداری شاهدیه      

را جهت راه اندازی مترمربع محوطه  033ساختمان و مترمربع  03به متراژ حدود  الله ابرندآبادپارک واقعدر ومحوطه اطراف آن ،
 از طریق مزایده و با رعایت موارد ذیل بصورت سالیانه اجاره دهد : )پیتزا فروشی(رستوران 

شرکت در مزایده میتوانند جهت اطالع از موقعیت محل به پارک الله مراجعه و پس از بازدید در صورت تمایل در داوطلبین -1
 مزایده مذکور شرکت نمایند .

ریال به  0303330333 /-متقاضیان میبایست با رعایت موارد مندرج ،وجه سپرده شرکت در مزایده را به صورت نقدی به مبلغ -2
 بانک مهر شعبه بلوار جمهوری بنام شهرداری شاهدیه واریز نمایند . 0628383حساب جاری 

 خواهد بود . 8/0/99لغایت  29/6/99مهلت شرکت در مزایده از تاریخ -0
  8/0/99شنبه مورخ سه سپرده تا پایان وقت اداری بانضمام فیش واریزی مزایده بایستی پیشنهادات خودراشرکت کنندگان در-4

 شماره ثبت دبیرخانه را دریافت دارند . به شهرداری تسلیم و
اعضای کمیسیون معامالت شهرداری رسیدگی و با حضور 9/0/99ه مورخ شنبچهارروز01ساعت له ، دربه پیشنهادات واص-5

 برنده نهایی مشخص و اعالم خواهدشد.
 به پیشنهادات فاقد سپرده و مشروط ومبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.-8
 یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .شهرداری در رد -7
برنده مزایده مکلف است بالفاصله پس از ابالغ به شهرداری مراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد و ارائه ضمانت نامه حسن انجام -6

تراضی تعهدات اقدام و در غیر این صورت ضمن ضبط سپرده به نفع شهرداری فرد دوم برنده مزایده بوده و حق هیچگونه اع
 نخواهد داشت .

 سپرده کسانیکه در مزایده برنده نشده اند با درخواست کتبی آنان مسترد خواهد شد.-9
( ریال  میلیون )هفده ریال 0003330333/ماهیانه ریال  23003330333 /-سالیانه مبلغقیمت پایه برابرنظریه کارشناس رسمی-13

 بصورت ماهیانه خواهد بود .بوده ، که برنده مزایده موظف به پرداخت آن 
 هزینه های مربوط به کارشناسی و آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.-11
 ارائه پروانه کسب معتبر و مرتبط الزامی میباشد.-12
 داشتن حداقل سه سال سابقه کار با ارائه گواهی از اتحادیه صنف مربوطه  .-10
-05211818عات بیشتر به شهرداری شاهدیه مراجعه و یا با شماره تلفنهای متقاضیان می توانند جهت دریافت هرگونه اطال-14

 تماس حاصل نمایند. 05211717
 سیدعلی میرنژاد                                                                                                

 شهردار شاهدیه                                                                                                
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