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موضوع  :آگهي مزايده مرحله اول
شهرداري در نظر دارد نسبت به اجاره موارد زير به افراد واجد الشرايط اقدام نمايد .متقاضيان مي توانند با مراجعه به
سايت شهرداري  ، Taft.irدانلود و تكميل فرم هاي مربوطه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت اجاره ،تا ساعت  41روز
يكشنبه مورخ  4931 / 41 / 12به دبيرخانه شهرداري تفت مراجعه و براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي
( 91111313-11واحد امور قراردادهاي شهرداري داخلي  )131تماس حاصل فرمايند.
رديف

شرح مورد اجاره

پايه كارشناسي ماهیانه
درسال (7931لاير)

سپرده شركت در
مزايده(لاير)

7

يك باب دكه واقع در بوستان شهیدان
بنايي

9033333

7303333

شرايط شركت در مزايده:
 محل تحويل پيشنهاد مزائده دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد.
 واريز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پايه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره
 0202203302بانك تجارت شعبه تفت به نام شهرداري تفت و قراردادن آن در پاكت الف الزامي است .پاكت (ب) مربوط به
اسناد مزايده كه بايد از سايت دانلود و تمام صفحات امضا گردد .پاكت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداري
(پیوست اسناد و شرايط مزايده) مي باشد.
 هرگونه خط خوردگي و شـرط باعث ابـطال مدارك مي گردد و همچنین پیشـنهادات بايد مشخص  ،معین و بدون ابهام باشد.
 هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول  ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
 به پیشنهاداتي كه پايین تر از قیمت كارشناسي شده يا بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.
 مورد اجاره بصورت وضع موجود اجاره داده مي شود و مستاجر حق هیچگونه تغییر در وضعیت دكه را بدون اخذ مجوز از
شهرداري نخواهد داشت
 هرگونه هزينه احتمالي در طول مدت قرارداد برعهده مستاجر بوده و شهرداري در اين خصوص مسئولیتي نخواهد داشت(با
اخذ تعهد كتبي از مستاجر)
 در هنگام انعقاد قرارداد مبلغي معادل ده درصد از مبلغ كل قرارداد به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات از مستاجر اخذ و در
پايان مدت قرارداد در صورت انجام تعهدات ،طبق مفاد قرارداد مسترد خواهد شد.
 هزينه آگهي مزائده از برنده اخذ خواهد شد.
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