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 زمین اسناد مزایده

 

 20/03/97و تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به واحد دبیرخانه شهرداری  20/03/97لغایت   10/03/97خ تحویل اسناد مزایده از مورخ یتار .1

 صبح  10ساعت  ساختمان اداری شهرداری 23/03/97مزایده مورخ  برگزاری تاریخ .2

 بانک ملی شعبه نقاب نزد 3100000474009 جاری ریال بعنوان هزینه ثبت نام شرکت در مزایده به حساب 000/100واریز مبلغ  .3

 عهده برنده مزایده می باشد.کلیه هزینه ها اعم از کارشناسی ، آگهی مزایده در روزنامه هر چند نوبت باشد بر  .4

  یا ارائه ضمانت نامه بانکینزد بانک ملی نقاب شعبه نقاب  3100000474009% قیمت پیشنهادی بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 5واریز مبلغ  .5

 زمین % قیمت پایه5ریال معادل   100/836/18مبلغ   : قطعه اول

 زمین% قیمت پایه 5ریال معادل   500/490/18مبلغ : قطعه دوم

  زمین % قیمت پایه5ریال معادل   900/549/18 مبلغ :قطعه سوم 

  می باشد. بر عهده برنده مزایده پیگیری سند واگذار می گردد و ای ورت قولنامه. ضمناً زمین مورد مزایده بصهزینه نقل و انتقال سند و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد .6

 .سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد منصرف شوندزمین  ریداز خدر صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم  .7

 .قید شده تحویل خواهد شد مسکونی کاربری زمین مورد مزایده با .8

 .واریز نماید  3100000474009جاری شهرداری نقاب به شماره  کل مبلغ زمین را بصورت یکجا به حساب الزاماً باید برنده مزایده  .9

 .زمین مورد مزایده پس از فروش و تنظیم صورتجلسه فروش پس گرفته نمی شود .10

 .دادگستری بوده و طی فرم جداگانه تحویل شرکت کننده در مزایده می گردد رسمی قیمت پایه زمین بر اساس نظر کارشناسی .11

 .تواند با ملک دیگری تعویض نمایدبرنده مزایده زمین ، ملک مورد نظر را پس از برنده شدن و تنظیم صورتجلسه فروش به هیچ عنوان نمی  .12

 تکمیل فرم قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معامالت. .13

 تحویل کروکی و ابعاد زمین مورد نظر. .14

 .پیشنهاد قیمت و اسناد مزایدهحاوی  پاکت ب :سپرده شرکت در مزایده و هزینه ثبت نام ،  پاکت الف : .15

 .مواردی که در این اسناد مزایده درج نشده تابع مقررات آئین نامه معامالتی شهرداریها می باشد .16
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