
  

 

 

 )مرحله پنجم( فروش زمینکتبی آگهی مسایده 
 

ي تائیذیٍ  تىذرگسضُر  اسالمی ضًرای 23/06/99-197ي  14/7/98 مًرخ752 تٍ استىاد مجًز ضمارٌتىذرگس ضُرداری 

قغعٍ زمیه تا کارتری  4در وظر دارد وسثت تٍ فريش کمیتٍ اوغثاق فرماوذاری  10/07/99مًرخٍ  30364/62/99ضمارٌ 

اس دریافت اسنادتا ارائه پیشنهادقیمت  مشایدهکلیه مزاحل بزگشاری ،اقذام ومایذدر اوتُای خیاتان ضُیذ جلیلی تجاری 

 وباسگشایی پاکات اس طزیق سامانه ستادانجام خواهد شد.

اس طزیق سامانه تدارکات  22/00/00شنبه چهارروس  12ساعت تا 03/00/00شنبه مورخه  دوروس اس  مشایدهدر کت شزمهلت 

   www.setadiran.irالکتزونیکی دولت )ستاد(به آدرس :

 شزایط مشایده : 

اب سپردٌ تًدٌ کٍ تایذ تٍ صًرت ياریس وقذی تٍ حس پایٍ کارضىاسیدرصذ قیمت  5مثلغ سپردٌ ضرکت در مسایذٌ  -1

واصل فیش واریشی را تا قبل اس پایان وقت تاوک ملت ضعثٍ تىذرگس 49/69507589ضُرداری تاضذ. ضمارٌ حساب ضُرداری تىذرگس 

شزکت کنندگان در مشایده مکلف هستند کلیه اسناد ومدارک  .به واحد امور مالی شهزداری تحویل نمایند 22/00/00سه شنبه اداری روس 

نصورت شهزداری .درغیز اینمایند  در سایت سامانه ستاد بارگذاری 22/00/00چهارشنبه روس  12تا ساعت را  یشنهاد قیمت خودپموردنیاس بهمزاه 

 پیشنهادی ندارد.تعهدی درخصوص قیمت 
 27/09/1399ضىثٍ مًرخٍ پىج ريز  00/10تازگطایی پاکت َا در ساعت کلیٍ امالک تا يضع مًجًد تٍ فريش میرسذ.  -2

  میثاضذ .

 / سٍ ريز پس از اوتخاب تروذٌ خًاَذ تًد.  3ضرایظ پرداخت تٍ صًرت یک جا ي وقذی ي حذاکثر 

تٍ پیطىُاد َای فاقذ سپردٌ معتثر یا کمتر از مثلغ ي یا وظیر ان ي َمچىیه تٍ پیطىُادَای فاقذ مُر ي امضا مجاز ) در  -3

 قرر ياصل می ضًد، ترتیة اثر دادٌ وخًاَذ ضذ.اضخاظ حقًقی( مطريط ، مخذيش ي پطىُاد َایی کٍ پس از مُلت م

کپی اسىاد ي کريکی امالک ي ومًوٍ فرم ضرکت در مسیادٌ ي ضرایظ عمًمی مسایذٌ در سایت ضُرداری تىذرگس قسمت  -4

 مسایذٌ مًجًد می تاضذ.

 .قیمت پایٍ کارضىاسی تٍ ضرخ ریل می تاضذ -5

 شماره قطعه نوع ملک آدرس ردیف
 متراش

 متر مربع
 توضیحات %5 قیمت پایه

متری  02 1

 شهید جلیلی

 امالک فاقد سند می باشند 222/002/20 222/222/422/1 20/20 33 تجاری

 امالک فاقد سند می باشند 322/110/302 222/032/220/4 02/032 32و33و34 تجاری 0

 . ضُرداری در رد یا قثًل یک یا کلیٍ پیطىُادات مختار است -6

 .َای آگُی،کارضىاسی يغیرٌ کٍ در اثر مسایذٌ حادث گردد تٍ عُذٌ تروذٌ مسایذٌ خًاَذتًدکلیٍ َسیىٍ  -7

 .تٍ پیطىُاداتی کٍ فاقذ سپردٌ يیا تعذ از مُلت مقرر ياصل گردد،ترتیة اثر دادٌ وخًاَذ ضذ -8

تطمارٌ زمیه تٍ کل وسثت تٍ ياریسی قیمت پس از اعالم کتثی ضُرداری  ساعت 48تروذٌ مسایذٌ مًظف است ظرف مذت  -9

در غیر  امًر مالی اقذام ومایذ ، تحًیلاصل فیص ي  وسد تاوک مُر ایراویان IR  120600621501107672716001ضثای 

 تٍ ترتیة تا وفر سًم تٍ وفع ضُرداری ضثظ می گردد . ایىصًرت سپردٌ 

 .تُای آمادٌ سازی قغعات تٍ عُذٌ متقاضیان خًاَذ تًد -10
 فاقذ سىذ ثثتی می تاضذ. د وظر مًر زمیه َای  -11

 

 

http://www.shahmirzadcity.ir/?p=2302


 

 

 

 

 

درصذ سپردٌ ضرکت در مسایذٌ  5در صًرت اوصراف وفر ايل ، اختالف مثلغ پیطىُادی وفر ديم یا سًم تیص از مثلغ  -12

 تاضذ ، مسایذٌ تاعل اعالم خًاَذ ضذ.

 گس تماس حاصل ومایىذ.ياحذ امًر مالی ضُرداری تىذر017-34367375در صًرت سًال در مًرد امالک تا ضمارٌ  -13

 

 

 

                                                                                                                                 
 


