
 «   اولآ گهی مسایذه  عمومی نوبت  »    

سا تا هشخظات ٍ ششایظ ریل  ٍالع دس هیذاى هیَُ ٍ تشُ تاس هتعلك تِ شْشداسی 22 تاب ؼشـِ اص تلَن 20تعذاد ًسثت تِ ٍاگزاسی هیِ  آئیي ًاهِ هعاهالتی شْشداسی اسٍ 30شْشداسی اسٍهیِ دس ًظش داسد تِ استٌاد هادُ 

 .ًوایذ هی عشیك هضایذُ ٍاگزاساص  ًمذ ظَست سشلفلیت

 مشخصات غرفه ها :  

ف
دی

ر
 

شماره 

 غرفه 
 سپرده شرکت در مسایذه ارزش سرقفلی غرفه سایبان نیم طبقه مساحت بلوک

سیال 000/000/000/25 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 1 1 سیال 000/000/250/1   

 سیال 000/000/000/1 سیال 000/000/000/20 هتشهشتع 20/46 عهتشهشت 20/46 هتشهشتع 40/92 22 2 2

 سیال 000/000/90 سیال 000/000/000/18 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 3 3

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 4 4

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 5 5

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 6 6

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 7 7

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 8 8

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 9 9

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 10 10

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 11 11

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 12 12

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 13 13

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 14 14

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 15 15

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 16 16

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 17 17

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 18 18

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 19 19

 سیال 000/000/750 سیال 000/000/000/15 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 20/46 هتشهشتع 40/92 22 20 20

 شرایط شرکت در مسایذه :    

ِ سٍص ٍیتت هلتل ّوتِ سٍصُ تتا آختش ٍلتت اداسی       اص اشخاص )حمیمی ٍ حمَلی(وِ هایل تِ ششوت دس هضایذُ ّستٌذ دسخَاست هیشَد جْت وسة اعالعات واـی ٍ تىویلی ٍ هشخظات دلیك آدسس ٍ س -1  دٍشتٌث

َست دس طت  هشاجعِ ٍ پس اص سٍیت ًمشِ ٍاعالعات اص هَلعیتت ؼشـتِ ّتای هضتتَس      www.urmia.irٍ یا تِ سایت شْشداسی تِ آدسس  دتیشخاًِ هیذاى هیَُ ٍ تشُ تاس ٍالع دس تلَاس شیخ شلتَتتِ  2/9/94هَسخِ

 توایل تِ ششوت دس هضایذُ تا تىویل پاوتْا تششح ریل الذام ـشهایٌذ:

 )ستاصهاى هیتادیي هیتَُ ٍ تتشُ تتاس      شتْش شتعثِ استتاداى تٌتام     ًتضد تاًته   100791897621 ی ٍیا ضواًتٌاهِ تاًىی تِ هثلػ روش شذُ دس هماتل  ّش ٍاحذ ؼشـِ هَسد ًظش تلساب ًمذ ـیش ٍاسیضشاهل   پاکت )الف

 اص تاتت سپشدُ ششوت دس هضایذُ اسٍهیِ شْشداسی

 ( بپاکت) تا  اهضاء ٍ اثش اًگشت، تشي تعْذ ًاهِ هثٌی تش عذم دخالت واسوٌاى دٍلت  یٍـشم خَد اظْاس هضایذُ،وپی واست هلی ٍ شٌاسٌاهِاسٌاد ٍآگْی تشای اشخاص حمیمی شاهل  -ا 

 ششوت ٍاساسٌاهِ ششوت دس هٌالظِ )هظذق شذُ( ، تشي تعْذ ًاهِ هثٌی تش عذم دخالت واسوٌاى دٍلت شاتییذُ ٍآخشیي آگْی تؽاهضاء ٍهوَْسش هضایذُشاهل اسٌاد ٍآگْی تشای اشخاص حمَلی  -2

 ( جپاکت)  هْش ٍ اهضاء شذُتشي پیشٌْاد لیوت تا حشٍؾ ٍ عذد شاهل ٍ 

تلَیل ٍ سسیذ دسیاـت ًوایٌذ  دتیشخاًِ ساصهاى هیادیي هیَُ ٍ تشُ تاستِ  3/9/94هَسخِ سِ شٌثِ سٍص 14تا ساعت  تظَست الن ٍهْش شذٍُ ّش سِ پاوت سا جذاگاًِ دس تستِ ٍالن ٍهْش شذُ دس یه پاوت گزاشتِ 

 تذیْی است تِ پیشٌْادّایی وِ پس اص هذت همشس اسسال گشدد تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ شذ.

س ٍّوچٌیي تٌذ )ٍ( هادُ )دُ( لاًَى ٍظیفِ عوَهی ٍ سایش همشسات ٍ تخشٌاهِ ّای حاون تش هعاهالت دٍلتی تتشای تشًتذگاى   هجل 22/10/1377سعایت لاًَى هٌع هذاخلِ واسوٌاى دٍلت دس هعاهالت وشَسی هظَب  -2

 هضایذُ الضاهی هی تاشذ.

 اد ٍاسائِ پیشٌْاد لیوت الذام ًوایٌذ.هتماضیاى هلتشم تایستی جْت ششوت دس ّش یه اص تٌذّای هضایذُ سپشدُ ششوت دس هضایذُ سا جذاگاًِ ٍاسیض ًوَدُ ٍ سپس ًسثت تِ تىویل اسٌ -3

 22012/11  :شماره  

 11/8/12  تاریخ   :

 ارومیهشهرداری 

http://www.urmia.ir/


 ّذ تَد .ؼشـِ ّای ـَق الزوش ـالذ اهتیاص آب ، تشق ، گاص ٍ تلفي تَدُ ٍ اخز هجَص ّای الصم ٍ تواهی ّضیٌِ ّای هشتَعِ تعْذُ تشًذُ هضایذُ خَا -4

 پشداخت ولیِ ّضیٌِ ّای احذاث اعیاًی تشاتش هشخظات ـَق الزوش تش عْذُ خشیذاس هیثاشذ . -5

 اص عشیك لشعِ وشی اًتخاب خَاّذ شذ . هضایذَُست داشتي ششایظ هساٍی تشًذُ دسط -6

 ٍاسیض ٍ ًسثت تِ دسیاـت اسٌاد الذام ـشهایٌذ. )لاتل ٍاسیضس تواهی شعة(تاًه هلی   3100000414001سیال عی ـیش تِ حساب  000/600هتماضیاى جْت دسیاـت اسٌاد هضایذُ تایستی هثلػ  -7

 تا ًفش دٍم لشاسداد هٌعمذ خَاّذ شذ.ظشؾ یه ّفتِ ًسثت تِ اًعماد لشاسداد سشلفلی الذام ًوایذ دس ؼیش ایٌظَست  تشًذُ هضایذُ هىلؿ است -8

 شْشداسی دس سد یا لثَل ّش یه اص پیشٌْادات سسیذُ هختاس تَدُ ٍ تِ پیشٌْادّای هششٍط، هثْن ٍ ًالض تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ شذ. -9

 دٍم ، حاضش تِ هعاهلِ دس هْلت همشس ٍاتالغ تشًذُ تَدى ًشَد سپشدُ آًاى تِ ًفع شْشداسی ضثظ خَاّذشذ.دسطَستی وِ ّشیه اصتشًذگاى اٍل ٍ  -10

 سٍص است . 30هذت اعتثاس لیوت پیشٌْادی  -11

تتا حضتَس اعضتاء وویستیَى عتالی        تلَاس شیخ شلتَت هیذاى هیَُ ٍ تتشُ تتاس  ٍالع دس اسٍهیِ  ساصهاى هیادیي هیَُ ٍ تشُ تاسدس هلل اتاق جلسات    4/9/94 هَسخِ  شٌثِ چْاس سٍص  13 پیشٌْادّای سسیذُ سأس ساعت -12

 ج/ هعاهالت شْشداسی هفتَح ٍ لشائت ٍ ًظش وویسیَى ظشؾ ّفت سٍص تِ استثٌاء ایام تعغیل اعالم خَاّذ شذ.

 

 

 ــرت پـورحض          

 شهـــردار ارومیـــه                                                                                                                                                                                           


