
 احمدآباد مغازه    مزایده

جلسِ ضَرای هحتزم اسالهی ضْز احوسآتاز یه تاب هغاسُ تجاری ٍالعسر تَستاى 10/10/96هصَتِ هَرخ 1تٌستاتَجِ تِ 

لذا اسهتماضیاى زعَت تِ عول هی آیس زرصَرت توایل  .اجارُ ٍاگذار هی گزززصَرت زیك هشایسُ تِ ًطاط احوسآتاز اس ط

 .ارائِ ًوایٌستصَرت وتثی را تِ ضْززاری  زْازات ذٌَپیط

 عوَهی : طضزای

هی  ىتَزُ ٍ هتماضیا  97/ 23/1ضٌثِ پٌج ضْززاری حساوثز تا تارید  هالنهحل زریافت اسٌازهشایسُ ٍاحس ا-1

تِ زتیزذاًِ ضْززاری تحَیل  30/1/97هَرخ  ضٌثِ پٌج سازاری رٍ ٍلت تایستی  پیطٌْاز ذَز را تا پایاى

 ًوایٌس.

 ٍ تزًسُ اعالم هی گززز. گطَزُ  2/97 /1ِ ثضٌ  صثح 8ساعت   تارید  رزپاوات زریافت ضسُ  -2

اٍراق  ریال تِ عٌَاى سپززُ ضزوت زر هشایسُ تِ صَرت  000/000/5هثلغ پیطٌْاز زٌّسگاى هی تایست -3

ضعثِ احوسآتاز  تِ ًام ضْززاری احوسآتاز ًشز تاًه هلی 3100003512005تحساب جاری  اًمس هطاروت ، یا

 ٍاریش ٍفیص هزتَطِ را ضویوِ پیطٌْاز ذَز ًوایٌس .

ْساری ٍزرصَرت اًصزاف تِ ًفع گسپززُ ًفزات اٍل تا سَم تا تعییي ًفزتزًسُ ٍ اًعماز لزارزاز ًشز ضْززاری ً-4

 .ضْززاری ضثط ذَاّس ضس

 تِ پیطٌْازات هرسٍش ٍفالس فیص سپززُ تزتیة اثز زازُ ًرَاّس ضس. -5

 ضْززاری زر رز یا لثَل پیطٌْازات هرتاراست . -6

پس اس اعالم ًتایج هشایسُ ًسثت تِ تٌظین لزارزاز  ّفت رٍس واریزرصَرتیىِ تزًسُ هشایسُ حساوثز ظزف -7

تعسی السام  السام ًٌوایس سپززُ ًاهثززُ تِ ًفع ضْززاری ضثط ٍ ضْززاری رأساً ًسثت تِ تٌظین لزارزاز تا ًفز

 ذَاّس ًوَز.

ت اجارُ ٍاحس تجاری اس تارید عمس لزارزاز تِ هست یىسال هی تاضس ٍزرصَرت زرذَاست توسیس هست سه-9

 20لزارزاز ٍ تاییس ضْززاری ٍ اذذ هجَس ضَرای اسالهی ضْز حسالل تا ًزخ اجارُ ّوِ سالِ تا افشایص حسالل 

 زرصسی ًسثت تِ اجارُ سال لثل ،لزارزاز جسیس هٌعمس ذَاّس گززیس.

 تصاصی :ضزایط اذ

 ریال هی تاضس .  2400000هثلغ اجارُ طثك ًظزیِ وارضٌاس رسوی زازگستزی اس لزار هاّیاًِ  - 1            

 ضرص تزًسُ ًوی تَاًس ًسثت تِ ٍاگذاری ٍاحس تجاری تِ ضرص ثالث السام ًوایس.-2

      ْسُ تزًسُ هشایسُ تِ ع فزٍضگاًُگْساری ، تزق ، هراتزات ، گاس ٍ ّشیٌِ ّای  ولیِ ّشیٌِ ّای آب-3 

 هی تاضس.

 

 



ریال تاتت ضواًت 000/000/500ضواًت تاًىی یا اٍارق هطاروت تِ هثلغ ایستی تضرص تزًسُ -4

 تحَیل ٍاحس تجاری تِ ضْززاری احوسآتاز تحَیل زّس.

ضرص تزًسُ تایستی پس اس اتوام لزارزاز هفاصا حساب اس ارگاًْای هزتَطِ اذذ ٍ ساذتواى را -5

 سالن تحَیل زّس .تصَرت 

 تأهیي ٍسایل سزهایطی ، گزهایطی ٍ لَاسم هَرز ًیاس زیگز تز عْسُ تزًسُ هشایسُ هی تاضس.-6

ذیِ فزٍضی ، آتویَُ ٍتستٌی ٍ تِ استفازُ اس ٍاحس تجاری تزای اغضرص تزًسُ هشایسُ ، فمط هجاس -7

 فزٍش تٌمالت هی تاضس.

 حمی اس جولِ سز لفلی ًرَاّس زاضت.ضرص تزًسُ ، پس اس اتوام لزارزاز ّیچگًَِ  -8

  

 

 

 

 ضْززاری احوسآتاز

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تزي پیطٌْاز لیوت

 ضْززاری هحتزم احوسآتاز

تاسزیس اس هحل ٍتزرسی السم ٍآگاّی زاضتي اس توام ضزایط  احتزاها تا تَجِ تِ آگْی  هشایسُ .ٍاحس تجاری جٌة تَستاى ًطاط ، ایٌجاًة پس اس

........................ لزارزاز ٍضزایط عوَهی ٍ ذصَصی هشایسُ ٍتا عٌایت تِ ٍاریشی سپززُ ضزوت زر هشایسُ طثك فیص ٍاریشی .................................

تِ هثلغ ................................................. ریال پیطٌْاز هی ًواین .لیوت پیطٌْازی ذَز را تاتات اجارُ ٍاحس تجاری هاّیاًِ   

 

 

 ًام ًٍام ذاًَازگی پیطٌْاز زٌّسُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


