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 " سال حمایت از کاالی اریانی گرامی باد "

وند او را رد بهشت جای می ای اكش ربزيد چشمان ره كس هك رد مصيبتهای ما قطره  امام حسین ) علیه الّسالم(   دهد. ، خدا

 

 اسناد مزایده

 

 12/07/97و تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به واحد دبیرخانه شهرداری  11/07/97لغایت   02/07/97خ تحویل اسناد مزایده از مورخ یتار .1

  .صبح 10ساعت  ساختمان اداری شهرداری 14/07/97مزایده مورخ  برگزاری تاریخ .2

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

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

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

 محاسبه می شود.کارشناسی  % قیمت پایه5ریال   142.930.000مبلغ به 

  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

 .زمین خودداری نمایند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد ریداز خدر صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم  .7

مطهر  مهی نمایهد.                                                              تجهاری و مسهکونی   بوده که شههرداری درکمیسهیون ههای مربوجهه تههت تغییهر کهاربری        پارکینگ و تاسیساتزمین مورد مزایده در حال حاضر با کاربری  .8

 .بصورت مسکونی یا تجاری استفاده نمایدو سایر ضوابط شهرسازی شهرسازی  5ایت کمیسیون ماده پس از رعر ذکومی توانند از ملک م بدیهی است فرد یا افراد برنده شده

 .شهرداری نقداً واریز نماید سیبایبرنده مزایده کل مبلغ زمین را بصورت یکجا به حساب  .9

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

 .قیمت پایه زمین بر اساس نظر کارشناسی دادگستری بوده و جی فرم تداگانه تحویل شرکت کننده در مزایده می گردد .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

 شهرداری در رد یا قبول یک یا چند پیشنهاد مختار است. .13

 تکمیل فرم قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معامالت. .14

 نظر. تحویل کروکی و ابعاد زمین مورد .15

 .پیشنهاد قیمت و اسناد مزایده پاکت ب :ثبت نام ،  فیشسپرده شرکت در مزایده و  پاکت الف : .16

 .مقررات آئین نامه معامالتی شهرداریها می باشدرعایت مواردی که در این اسناد مزایده درج نشده تابع  .17

  ............ کلیه موارد فوق الذکر را با آگاهی کامل قبهول نمهوده و تائیهد مهی نمهایم     .................. کد ملی ......شماره شناسنامه ........به ....... ...............  فرزند ......خانم .... /اینجانب آقا . 18

1057/97  
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