
  

 

 

 

 

 

 

 

 (اول)مرحله  واقع در پاساژ فانوس شهرداریمغازه های  کتبیآگهی مزایده             
 

مورخه  37302/28/99 و تائیدیه شماره  بندرگزشهر  اسالمی شورای 82/00/99 مورخ 802 به استناد مجوز شمارهبندرگز شهرداری 
اقدام شهرداری بشرح ذیل  باب مغازه های پاساژ فانوس 50تعداد روش در نظر دارد نسبت به فکمیته انطباق فرمانداری  57/02/99

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسنادتا ارائه پیشنهادقیمت وبازگشایی پاکات از طریق سامانه ،نماید 

 ستادانجام خواهد شد.

از طریق سامانه تدارکات  12/03/99شنبه  پنجروز  01تاساعت  30/03/99شنبه مورخه چهارروز مزایده از در شرکت مهلت 

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

 شرایط مزایده : 

بوده که باید به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری  پایه کارشناسیدرصد قیمت  7مبلغ سپرده شرکت در مزایده  -5

واصل فیش واریزی را تا قبل از پایان وقت اداری روز ملت شعبه بندرگزبانک  99/29700729باشد. شماره حساب شهرداری بندرگز 

شرکت کنندگان در مزایده مکلف هستند کلیه اسناد ومدارک  .به واحد امور مالی شهرداری تحویل نمایند 12/03/99شنبه چهار

نصورت ستاد بارگذاری نمایند .درغیر ای در سایت سامانه 12/03/99 شنبهچهارروز 01موردنیاز بهمراه پیشنهاد قیمت خود را تا ساعت 

 پیشنهادی ندارد.شهرداری تعهدی درخصوص قیمت 
 میباشد .  80/50/5399شنبه مورخه  روز 00/50بازگشایی پاکت ها در ساعت با وضع موجود به فروش میرسد.  مغازه هاکلیه  -8

 ب برنده خواهد بود. / سه روز پس از انتخا 3شرایط پرداخت به صورت یک جا و نقدی و حداکثر 
ن و همچنین به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا مجاز ) در اشخاص آبه پیشنهاد های فاقد سپرده معتبر یا کمتر از مبلغ و یا نظیر  -3

 حقوقی( مشروط ، مخدوش و پشنهاد هایی که پس از مهلت مقرر واصل می شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اری بندرگز قسمت مزایده موجود و شرایط عمومی در سایت شهرد مزایده ک و نمونه فرم شرکت در کپی اسناد و کروکی امال -9

 باشد.می
 .قیمت پایه کارشناسی به شرخ ذیل می باشد -7

 %5 قیمت پایه  متراژ  پالک نوع کاربری  آدرس ملک ردیف

 ریال 000/000/14 ریال 000/000/611/1 54/11 11 تجاری پاساژ فانوس خیابان امام جعفر صادق )ع( 1

 ریال 000/104/00 ریال 000/400/511/1 00/11 20 تجاری پاساژ فانوس خیابان امام جعفر صادق )ع( 2

 ریال 000/000/54 ریال000/000/100 14 61 تجاری پاساژ فانوس خیابان امام جعفر صادق )ع( 6

 ریال 000/100/41 ریال 000/000/060/1 60/10 60 تجاری پاساژ فانوس خیابان امام جعفر صادق )ع( 5

 ریال 000/100/41 ریال 000/000/122/1 00/10 61 تجاری پاساژ فانوس خیابان امام جعفر صادق )ع( 4

 ریال 000/200/40 ریال 000/000/115/1 5/11 50 تجاری پاساژ فانوس خیابان امام جعفر صادق )ع( 1

 ریال 000/200/11 ریال 000/000/225/1 50/20 51 تجاری پاساژ فانوس خیابان امام جعفر صادق )ع( 0

 ریال  000/640/10 ریال 000/000/650/1 54/22 42 تجاری پاساژ فانوس خیابان امام جعفر صادق )ع( 0

 ریال 000/100/00 ریال 000/000/452/1 00/24 46 تجاری پاساژ فانوس خیابان امام جعفر صادق )ع( 1

 ریال  000/040/01 ریال 000/000/060/1 14/20 45 تجاری پاساژ فانوس ادق )ع(خیابان امام جعفر ص 10

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 . شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است -2
 .کلیه هزینه های آگهی،کارشناسی وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهدبود -0
 .فاقد سپرده ویا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شدبه پیشنهاداتی که  -2
بشماره به نسبت به واریزی قیمت کل پس از اعالم کتبی شهرداری  ساعت 08برنده مزایده موظف است ظرف مدت  -9

به ترتیب تا نفر رت سپرده در غیر اینصو امور مالی اقدام نماید ، تحویلاصل فیش و نزد بانک تجارت شعبه بندرگز 3583027292
 سوم به نفع شهرداری ضبط می گردد . 

درصد سپرده شرکت در مزایده باشد ،  7در صورت انصراف نفر اول ، اختالف مبلغ پیشنهادی نفر دوم یا سوم بیش از مبلغ  -50
 مزایده باطل اعالم خواهد شد.

 (055735)امور مالی شهرداری بندرگز تماس حاصل نمایند.واحد 050-39320307در صورت سوال در مورد امال ک با شماره  -55
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