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بسمه تعالی

« آگهي مزايده اجاره فضاي مورد نياز پارك رتافيكي»
با عٌایت بِ هصَبِ شوارُ /96/198ش هَرخ  1396/03/07شَرای هحترم اسالهی شْر زرچهِ ایهي شهْرزاری زر ًدهر زارز
ًسبت بِ اجارُ فضای هَرز ًياز پارك ترافينی ٍاقع زر پارك زتيٌسُ رٍز زرچِ بصَرت اجارُ بْاء هاّياًِ با شرایظ شیل اقسام
ًوایس.
شرایط مزایده :
 -1قيوت هبٌا شرمت زر هسایسُ عبق هصَبِ شَرای شْر هاّياًِ هبلغ  3/000/000ریال هی باشس.
 -2مليِ پيشٌْاز زٌّسگاى برای شرمت زر هسایسُ هی بایست  %5بٌس  1بهِ هبلهغ  3/600/000ریهال بنٌهَاى سههرزُ بهِ سهار شهوارُ
 0215433558004شْرزاری ًسز باًل هلی شنبِ زرچِ ٍاریس ٍ ّوچٌيي هبلغ  200/000ریال بِ سار  0104511093004باًل
هلی شنبِ زرچِ ٍاریسٍ فيشْای هربَط را ضويوِ پيشٌْاز متبی ٍ زر پامت زربستِ بِ زبيرذاًِ راسهت شهْرزاری تحَیهل ٍ رسهيس
زریافت ًوایٌس.
 -3بِ پيشٌْازات هرسٍش ٍ ًاذَاًا ٍ ذالی از اعالم هبلغ ترتيب اثر زازُ ًرَاّس شس.
 -4شرمت زر هسایسُ بِ هٌسلِ قبَل مليِ شرایظ هسایسُ ذَاّس بَز.
 -5آذریي هْلت پيشٌْاز پایاى ٍقت ازاری رٍز یل شٌبِ هَرخ  96/04/18هی باشس ٍ بِ پيشٌْازات رسيسُ بنهس از زههاى تنيهيي شهسُ
ترتيب اثر زازُ ًرَاّس شس .
 -6پيشٌْازات ٍاصلِ رأس ساعت 15رٍز زٍشٌبِ هَرخ  96/04/20زر هحل شهْرزاری بها ضهَر اعضهاء مويسهيَى عهالی هنهاهالت
شْرزاری باز ٍ برًسُ تنييي هی گرزز.
 -7پس از قرائت پيشٌْازات ٍ تنييي برًسُ سهرزُ ًفر اٍل تا سَم ًگْساری ٍ سهرزُ سایر شرمت مٌٌسگاى هسترز هی گرزز ٍ چٌاًچهِ ًفهر
اٍل ظرف هست  7رٍز از تارید ابالغ متبی شْرزاری جْت تٌدين قرارزاز اقسام ًٌوایهس سههرزُ ٍی بهسٍى تشهریفات قهاًًَی بهِ ًفهع
شْرزاری ضبظ ذَاّس شس ٍ پس از اًقضای هْلت تنييي شسُ شْرزاری زر صَرت صرفِ ٍ صالح بِ ًفرات زٍم ٍ سَم بِ ترتيهب بها
ّواى ترتيب ًفر اٍل عول ذَاّس ًوَز.
 -8مويسيَى زر رز یا قبَل مليِ پيشٌْازات هرتار است .
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مارهٌساى زٍلت ق شرمت زر آگْی هسایسُ را ًسارًس.

 -10رای مويسيَى براساس هازُ 7آئيي ًاهِ هالی شْرزاریْا عی 7رٍز اعالم هی گرزز0
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