نمونه آگهی مزایده

نمونه متن 1

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)
مجموعه ورزشی -------------در نظر دارد در راستای اجرای ماده  5قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین
نامه های اجرایی آن اماکن ورزشی تحت پوشش خود را با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق مقررات مربوطه و با شرایط
اختصاصی بصورت اجاره یکساله به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید .
شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
 – 1محل دریافت اسناد ------------------------- :
 – 2مبلغ تضمین شرکت در مزایده  :به مبلغ  10درصد قیمت پایه کارشناسی جدول اماکن ورزشی می باشد که می بایست فقط
بصورت ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ورزش و جوانان استان تهران باشد .
 – 3اماکن مورد اجاره :
 - )1زمین فوتبال شماره یک ( قیمت پایه کارشناسی=  ---------------ریال )
 – 4مهلت دریافت اسناد مزایده  :از روز  -----مورخ  ---------لغایت پایان وقت اداری روز  -------مورخ -------
با ارائه درخواست یا معرفی نامه معتبر به مجموعه ورزشی  -------مراجعه نمایند .
 – 5آخرین مهلت ارائه پیشنهادات  :متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان اداری روز  ----مورخ  -----اسناد فراخوان را
تکمیل و در قالب پاکت مهر و الک شده به مجموعه ورزشی  --------در ازای دریافت رسید تحویل نمایند .
 – 6موعد بازگشایی اسناد فراخوان  :در تاریخ ---------کلیه پاکات متقاضیان در محل اداره کل ورزش و جوانان استان
تهران بازگشایی خواهد شد .
 -7هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد .
 – 8این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه ایجاد نمی نماید و مزایده گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

مجموعه ورزشی ----------

نمونه متن 2
"آگهی مزایده"
اداره  ---------در نظر دارد دو قطعه زمین تنیس خاکی به همراه ساختمان جنبی آن شامل بوفه ،سرویس
بهداشتی و حمام واقع در  -------را به صورت اجاره واگذار نماید .عالقه مندان می توانند جهت دریافت برگه
شرایط مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت  7روز به نشانی------------------------------ :
مراجعه نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن ----------تماس حاصل نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

نمونه متن 3
"آگهی مزایده"
شرکت  ----------------در نظر دارد یک باب مغازه واقع در -----------------------------
به متراژ  -----مترمربع را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .متقاضیان میتوانند پس از درج آگهی
نوبت دوم ،حداکثر ظرف مدت  10روز کاری به دبیرخانه این شرکت به آدرس ------------------------ :
 -----------------------مراجعه و اسناد مزایده را اخذ نمایند.

نمونه متن 4

آگهی مزایده عمومی
شرکت  -----------در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری  -------مدل  ---را از طریق مزایده عمومی
به فروش برساند .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا پایان وقت اداری روز ----
مورخ  ------با شماره  ------و  ---------تماس حاصل نمایند.
شرکت -----

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر االنتشار**

روزنامه ابرار،جمهوری اسالمی،اطالعات،ابرار اقتصادی،
دنیای اقتصاد،همشهری،ایران،جام جم،کیهان،رسالت و ...
آگهی مناقصه ومزایده شرکتها ،دعوت به مجمع عمومی و فوق العاده
پذیره نویسی،فراخوان ،استخدام و...
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