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آگهىصفحه سخن بزرگان
تنها فکر خوب داشتن کافی نیست، اصل این است 

که آن را خوب به کار بریم.
رنه دکارت

آگهی ثبتی
ملی  شناسه  به   2403 ثبت  شماره  به   1398/04/27 درتاریخ  فارس  فروردین  زرین  آفتاب  بازرگانی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 

14008477258 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان 
کازرون ، بخش مرکزی ، شهر کازرون، چاه ابی ، کوچه قنبریان ، خیابان حسینی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7316686944 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهسا ظرافت به شماره ملی 2360473141 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مجید فروردین به شماره ملی 2480156532 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
مهسا ظرافت به شماره ملی 2360473141و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مجید فروردین به شماره ملی 2480156532و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار 
شرکت از قبیل چک،سفته ، بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مجید فروردین به سمت مدیرعامل و عضو هیوت مدیره یا مهسا ظرافت 
به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 31126       شناسه آگهی: 539755  
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
اقتدار  آذران  کار  و  کسب  مشاورین  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   50712 ثبت  شماره  به   1398/04/22 درتاریخ  زاگرس 
14008461199 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری _ فعالیت در 
بازاریابی ) غیرهرمی / غیرشبکه ای ( _ تصدی به فعالیت در زمینه  زمینه 
کاریابی و مشاوره شغلی و ارائه تسهیالت به جویندگان کار و مشاوره روابط 
کار و کارگر _ اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ، دولتی 
و خصوصی_ تامین نیروی انسانی در خصوص موضوع شرکت _ شرکت 
جاری کشور  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  جمیعا  مزایدات  و  مناقصات  در 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان شیراز ، 
بخش مرکزی ، شهر شیراز، تپه تلویزیون ، کوچه 5 ، بن بست 9 ، پالک 41 
عبارت  طبقه همکف کدپستی 7194695543 سرمایه شخصیت حقوقی   ،
شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال  مبلغ 2000000  از  است 
ریال   1900000 دارنده   2280911310 ملی  شماره  به  ایالمی  امین  آقای 
سهم الشرکه خانم مرجان پورمختار بوشهری به شماره ملی 2295182344 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امین ایالمی به 
شماره ملی 2280911310و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
به  نامحدود خانم مرجان پورمختار بوشهری  به مدت  به سمت مدیرعامل  و 
شماره ملی 2295182344و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و سایر نامه های عادی و 
اختیارات  باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیرعامل  امضاء  با  اداری 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های 
به منزله اخذ و صدور  شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
شناسه آگهی: 539753 پروانه فعالیت نمی باشد. 31127   

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص هوا سازان ساالر جنوب درتاریخ 1398/04/17 به شماره ثبت 2401 به شناسه ملی 14008452007 ثبت و امضا 

ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :خرید و فروش ،خدمات پس از فروش )نصب ،تعمیر و سرویس تهویه مطبوع (کلیه سیستم های سرمایشی و گرمایشی مانند 
اسپیلت سرد و گرم ،پکیج،چیلر، فن کوئل، پرده هوا و آب سردکن ، آب گرم کن، دستگاه تصفیه آب ، کولر و بخاری در جهت ارائه خدمات به 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات ، شرکتها ،پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها و ارگان های دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری 
کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان کازرون ، بخش مرکزی ، شهر کازرون، گنبد ، کوچه ش عباس پور ، خیابان قدمگاه ، پالک 0 
، طبقه همکف ، واحد 5 کدپستی 7319655140 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2166/98/67 مورخ 1398/04/01 نزد بانک 
پارسیان شعبه میدان شهدا با کد 2166.2 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای ساالر ابراهیمی فر به شماره ملی 2360153838و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای قاسم ابراهیمی فر به شماره ملی 2371801062و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم ابراهیمی فر به شماره ملی 2372092626و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و بانکی شرکت از قبیل چک سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با 
امضا یک امضاء از سه امضاء ساالر ابراهیمی فر یا مریم ابراهیمی فر یا قاسم ابراهیمی فر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان خانم شیما ابراهیمی فر به شماره ملی 2360338838 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم نرگس سیروس 
به شماره ملی 2370340691 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 31128           شناسه آگهی: 539756
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

» آگهی مناقصه عمومی 14-98 )یک مرحله ای( «
درمان  و  بهداشت  شبکه  در  عمومی  دارد خدمات  نظر  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کهگیلویه و بیمارستان امام خمینی )ره( و شبکه بهداشت شهرستان چرام و شبکه بهداشت شهرستان بهمئی و 
شبکه بهداشت شهرستان لنده را به افراد حقوقی واجد شرایط و دارای صالحیت طبق شرایط ذیل از طریق 

انتشار در فراخوان واگذار نماید.
1- مناقصه گزار : دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد  به استناد 

نامه شماره 209/5560د مورخه 1395/10/8 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به آدرس : یاسوج – بلوار شهید مطهری 
– ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد  و تلفن : 07433337230-1

2- موضوع مناقصه :  واگذاری خدمات در شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه و بیمارستان امام خمینی )ره( و شبکه بهداشت 
شهرستان چرام و شبکه بهداشت شهرستان بهمئی و شبکه بهداشت شهرستان لنده

3- برآورد اولیه16/071/753/672 )شانزده میلیاردو هفتاد و یک میلیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هفتاد و دو ریال(
4- تضمین شرکت در مناقصه :) 803/590/000 ریال- هشتصد و سه میلیون و پانصد و نود هزار ریال( بصورت ضمانتنامه معتبر 

بانکی مطابق فرم شماره  یک) پیوست(
5- دستگاه ناظر : معاونت توسعه مدیریت و منابع ،مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی و رییس مرکز بهداشت کهگیلویه و مدیر 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه و رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( دهدشت و رییس شبکه بهداشت شهرستان چرام و 

رییس شبکه بهداشت شهرستان بهمئی و رییس شبکه بهداشت شهرستان لنده و مدیریت بازرسی دانشگاه
6- محل دریافت اسناد مناقصه : از طریق سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیک دولت( 

7- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 98/4/31 لغایت  98/5/05
8- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :  مبلغ 300/000 ریال به حساب 2138094101008 تمرکز درآمد دانشگاه علوم پزشکی 

یاسوج بصورت سامانه ای 
9- مهلت تحویل پیشنهادها : از تاریخ 98/5/01 لغایت تا پایان وقت اداری مورخه 98/5/15

10- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : اصل فیش واریزی از طریق سامانه ستاد
11- نحوه تحویل پیشنهادها : بصورت حضوری)فقط ضمانتنامه معتبر بانکی( و از طریق سامانه ستاد )بارگزاری کلیه اسناد(

12- محل تامین اعتبار : اعتبارات دانشگاه )درآمدهای اختصاصی واحدها (
13- مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به مدت 20 روز 

14- محل تحویل پیشنهادها : سامانه الکترونیکی دولت ) سامانه ستاد( و تحویل فیزیکی پاکت الف)ضمانتنامه( به حراست دانشگاه
15- حدنصاب مناقصه گزاران : حداقل 3 شخص حقوقی می باشد ) سه مورد ( 

16- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز چهارشنبه ساعت 8 صبح مورخه 98/5/16 در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
17- مدت انجام کار : یکسال هجری شمسی )12ماه( 

18- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 
19- لطفًا برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir پورتال دانشگاه علوم پزشکی 

استان به نشانی www.yums.ac.ir  وسامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(www.setadiran.ir مراجعه نمائید.
1110160/م الف                 31132

"روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان" 

آگهی مزایده عمومی    98/05            
نوبت اول: دوشنبه مورخ 1398/4/31 روزنامه های عصر مردم،نیم نگاه، تماشا، افسانه، سبحان، شیرازنوین و طلوع 
نوبت دوم: سه شنبه مورخ 1398/5/1 روزنامه های عصر مردم، نیم نگاه، تماشا، افسانه، سبحان، شیرازنوین و طلوع

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش دو مجتمع مسکونی در حال ساخت با وضعیت موجود به صورت نقد با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق 
مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پس از نشر آگهی، با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده 
شخصا و یا با در دست داشتن معرفی نامه )جهت اشخاص حقوقی( و ارائه رسید واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 2710 نزد بانک شهر شعبه شهید چمران به نام 
درآمد شهرداری شیراز به مدیریت بازاریابی و فروش شهرداری شیراز واقع در ابتدای بلوار چمران، حوزه معاونت مالی و اقتصادی، طبقه اول، مدیریت بازاریابی و فروش 

مراجعه نمایند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای مستقیم 36260820-071 و 36283684-071 تماس حاصل فرمایند.

متراژ شرح 
تقریبی

آدرسمبلغ سپرده شرکت در مزایدهمبلغ پایه

بلوار دکتر حسابی- ورودی شهرک آفرینش607161/600/000/000/00080/000/000/000مجتمع آفرینش

شرایط مزایده:      1- شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران واریز و ارایه نمایند.

2- نحوه پرداخت بهای مورد مزایده در اسناد مزایده تشریح شده است.   
3- نفرات اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

4- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ج بصورت الک و مهر شده تسلیم شود.
5- از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.     

6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 14 روز یک شنبه به تاریخ 1398/5/13 می باشد.
7- محل تسلیم پیشنهادات شیراز - ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی – دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.

8- بدیهی است هزینه انتشار آگهی، کارشناسی وسایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده های مزایده خواهد بود.
9- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 

10- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
11- تاریخ بازگشایی پاکتها و تشکیل کمیسیون مزایده: پیشنهادات واصله راس ساعت 12 ظهر روز دوشنبه به تاریخ 1398/5/14 در محل ساختمان معاونت 

مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون بالمانع می باشد.
12- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری تهران تسری یافته به سایر 

کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
13- تهاتر بهای ملک مورد مزایده با مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مزایده امکان پذیر نمی باشد.

14- این مزایده مشمول مصوبه شماره 95/1526/ص تاریخ 1395/3/18 شورای اسالمی شهر شیراز نمی باشد.
31129       شناسه آگهی: 540201  15- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.      5954/م الف         

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداری شيراز

آگهی تجدید مناقصه عمومی          
شهرداری صفاشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 34 مورخ 97/12/02 شورای محترم اسالمی شهر صفاشهر نسبت به اجاره ماشین آالت سنگین 
عمرانی از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به بخش خصوصی واجد شرایط که دارای ماشین آالت از قبیل کمپرسی، گریدر، 

غلطک خودرو، غلطک کششی، تراکتور، آبپاش می باشد اقدام نماید لذا از کلیه واجدین شرایط با رعایت شرایط ذیل جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
1- سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز مبلغ یاد شده به حساب سیبا شماره 0105782570009 نزد بانک ملی به نام شهرداری صفاشهر می باشد.

2- متقاضیان می بایست پیشنهادات و ضمانتنامه و اسناد مناقصه به صورت الک و مهر شده در سه پاکت الف، ب، ج به امور مالی تسلیم نمایند.
3- مدت قبولی پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز و بازگشایی پیشنهادات یک روز پس از مهلت مقرر قانونی 98/5/17 می باشد.

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.           5- هزینه انتشار آگهی و کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مناقصه می باشد.
6- در صورتیکه برندگان اول تا سوم حاضر به انجام تعهد و عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7- به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- مالکیت دستگاه ها می بایست در تملک پیمانکار باشد و یا وکالت نامه رسمی از مالک داشته باشد.       9- دستگاه های از لحاظ فنی سالم باال باشند.

10- هزینه ایاب و ذهاب و محل اقامت به عهده پیمانکار می باشد.
11- متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به شهرداری صفاشهر مراجعه و یا با شماره 2089-07144452088 تماس حاصل فرمایند.

ف
دی

ر

مبلغ واریز سپردهمبلغسرویس/ ساعت/ تننوع دستگاهشرح 

40/00010/000/000هر تنکمپرسیحمل آسفالت از کارخانه آسفالت تا ناحیه یک1

55/00013/750/000هر تنکمپرسیحمل آسفالت از کارخانه آسفالت تا ناحیه دو2

50/00025/000/000هر تنکمپرسیحمل آسفالت از کارخانه آسفالت تا بلوار وحدت3

40/00010/000/000هر تنکمپرسیحمل مصالح از سنگ شکن قاضیان تا ناحیه یک4

30/0007/500/000هر تنکمپرسیحمل مصالح از سنگ شکن قاضیان تا ناحیه دو5

35/0008/750/000هر تنکمپرسیحمل مصالح از سنگ شکن قاضیان بلوار وحدت6

25/0006/250/000هر تنکمپرسیحمل مصالح از سنگ شکن حسینی جاده بوانات 5 تا ناحیه 71

35/0008/750/000هر تنکمپرسیحمل مصالح از سنگ شکن حسینی جاده بوانات 5 تا ناحیه دو8

30/0007/500/000هر تنکمپرسیحمل مصالح از سنگ شکن حسینی جاده بوانات 5 تا بلوار وحدت9

200/0005/000/000هر سرویسکمپرسیحمل مخلوط از معدن ناظمی تا ناحیه یک10

260/0006/500/000هر سرویسکمپرسیحمل مخلوط از معدن ناظمی تا ناحیه دو11

250/00025/000/000هر سرویسکمپرسیحمل مخلوط از معدن ناظمی تا بلوار وحدت12

180/0004/500/000هر سرویسکمپرسیحمل مخلوط از گلزار ناحیه دو تا سطح شهر ناحیه دو13

200/0002/000/000هر سرویسکمپرسیحمل مخلوط از گلزار ناحیه دو تا بلوار وحدت14

600/00045/000/000هر ساعتگریدرکرایه گریدر )براساس مدل، قدرت موتور و سری ساخت(15

400/00030/000/000هر ساعتغلطک خودروکرایه غلطک16

300/00015/000/000هر ساعتغلطک کششیکرایه غلطک17

25/000/00015/000/000ماهیانهتراکتورکرایه تراکتور18

450/00045/000/000سرویستانکر آبپاشتانکر آبپاش19

نوبت دوم: 98/05/07                      31131                  شناسه آگهی: 540514            5971/م الف   نوبت اول: 98/4/31   
هاشم احمدی- شهردار صفاشهر

آگهي مزایده
مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  صفاشهر  شهرداری 
محترم  شورای   98/04/16 مورخ   10 شماره 

مترمربع   203 مساحت  با  تجاری  واحد  یک  صفاشهر  شهر  اسالمی 
به انضمام زیرزمین در طبقه همکف مهمانسرای شهرداری واقع در 
صفاشهر ناحیه یک بلوار امام خمینی )ره( از طریق مزایده عمومی به 
صورت اجاره یکساله واگذار نماید لذا از متقاضیان می بایست قیمت 

پیشنهادی خود را پس از بازدید با رعایت شرایط ذیل اعالم نمایند.
رسمی  کارشناس  نظریه  حسب  ماهیانه  بها  اجاره  پایه  مبلغ   -1

دادگستری 24/000/000 ریال
سیبا  به حساب  ریال  مبلغ 14/400/000  بایست  می  متقاضیان   -2
شماره 0105782570009 نزد بانک ملی شعبه دهبید بابت 5 درصد 
سپرده شرکت در مزایده واریز و یا ضمانت نامه بانکی بنام شهرداری 

صفاشهر ارائه نمایند.
3- پیشنهادات و اسناد مزایده و فیش سپرده به صورت الک و مهر 

شده به امور مالی تسلیم نمایند.
4- مدت قبولی پیشنهادات مزایده از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 
به مدت 10 روز و تاریخ بازگشایی اسناد مزایده یک روز پس از 

اتمام مهلت مقرر قانونی خواهد بود.
5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به عقد قرارداد نشوند  6- در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر 
سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط و به نفرات بعدی واگذار میگردد.

7- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
کسب  و  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان   -8
تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه  صفاشهر  شهرداری  به  بیشتر  اطالعات 

2089-07144452088 تماس حاصل فرمایند.
نوبت دوم: 98/05/07  نوبت اول: 98/4/31   
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