
 مرحله دوم ( 99-1) شماره مزایده آگهي 

ه جاده آب بر به دستجره را ب–شهرداری آب بر در نظر دارد کارگاه تولید شن و ماسه واقع در شهرستان طارم 

 4082نظریه شماره  2بند شورای اسالمي شهر آب بر و  28/11/98مورخه  5ش/ //94شماره موافقت  استناد

کارشناس رسمي دادگستری را برابر اسناد و شرایط مزایده بصورت اجاره بمدت چهار سال   21/11/1398مورخ 

با مراجعه حقیقي و حقوقي دعوت بعمل مي آید  از طریق برگزاری مزایده عمومي واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص

 به آدرس : 

جنب امور مالیاتي  واحد  –مجتمع ادارات  -خامنه ای  بلوار آیت اهلل –شهر آب بر  –شهرستان طارم -استان زنجان 

شهرداری آب بر   0243 - 2822714و یا با شماره  www.abbar.irامور مالي شهرداری  و یا به نشاني  اینترنتي 

 تماس حاصل نمایند

 . یباشدم 20/02/1399 مورخه 14 ساعت  لغایت 09/02/1399 تاریخ از   : اسناد تحویل و خرید هلتم – 1 

  شننهرداری مالي امور  مالیاتي امور جنب -ای خامنه اله ایت بلوار بر آب – طارم -  زنجان : اسننناد خرید محل – 2

 . نمایند مراجعه www.abbar.ir اینترنتي آدرس به  بیشتر اطالعات کسب وجهت 0243-2822714 : تماس نفتل

   شهرداری دبیرخانه – مالیاتي امور جنب -ای خامنه اله آیت بلوار بر آب : اسناد تسلیم محل –3

 یكي به ریال 000.000300. مبلغ به مزایده در شرکت سپرده ارائه  : مزایده در شرکت سپرده نوع و میزان – 4

 ذیل: طرق از

   شهرداری آب بر نزد بانک ملي 5000909010640شماره حساب  واریز وجه نقد به    - الف

  ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداری آب بر ب(

شنهاد دادن و درمزایده شرکت –5 ضوع شهرداری تكالیف و شروط قبول بمنزله پی  مالي نامه آیین 10ماده مو

 میباشد شهرداری

 . بود خواهد مزایده  برنده عهده به آگهي انتشار هزینه –6

صله در  -7 شنهادات وا سناد:   پی شایي ا شنبه مورخمحل و زمان بازگ ساعت  21/02/99 روز یک  درمحل  10راس 

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون معامالت آزاد مي باشد ودر صورت  دفتر شهردار  مفتوح خواهد شد.

کثرت شرکت کنندگان و عدم امكان حضور همه آنها در جلسه شرکت کنندگان مي توانند یک الي سه نفر نماینده 

 از طرف خود جهت حضور در جلسه کمیسیون معامالت معرفي نمایند

 5000909010640ریال به حساب شماره      000/1 /000مبلغ  میبایست مناقصه اسناد دریافت جهت متقاضیان -8  

 نمایند ارائه را آن فیش اصل و واریز شعبه آب بر  شهرداری آب بر نزد بانک ملي

 . میباشد مختار پیشنهادات تمام یا یک رد در شهرداری –9

 . میباشد مندرج مزایده سنادا در گزار مزایده و گر مزایده تكالیف و اختیارات و  مزایده شروط سایر  *
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