
 

 

 (دوم)مرحله  شهرداری اموال کتبیآگهی مزایده             
 

مًرخٍ  35378/62/99 ي تائیذیٍ ضمارٌ  تىذرگسضُر  اسالمی ضًرای 28/07/99 مًرخ 208 تٍ استىاد مجًز ضمارٌتىذرگس ضُرداری 

اقذام ضُرداری تطرح ریل  ش فاوًستاب مغازٌ َای پاسا 10تعذاد در وظر دارد وسثت تٍ فريش کمیتٍ اوغثاق فرماوذاری  15/08/99

 تا ارائه پیشنهادقیمت وباسگشایی پاکات اس طزیق سامانه ستادانجام خواهد شد. کلیه مزاحل بزگشاری مشایده اس دریافت اسناد،ومایذ 

الکتزونیکی دولت  اس طزیق سامانه تدارکات 00/11/99شنبه  دوروس  12تاساعت  22/10/99مورخه  چهارشنبهروس مشایده اس در شزکت مهلت 

   www.setadiran.ir)ستاد(به آدرس :
 شزایط مشایده : 

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

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

شزکت کنندگان در مشایده مکلف هستند کلیه اسناد ومدارک  .به واحد امور مالی شهزداری تحویل نمایند 11/11/99شنبه یک

ت نصوردر سایت سامانه ستاد بارگذاری نمایند .درغیز ای 00/11/99 دوشنبهروس 12موردنیاس بهمزاه پیشنهاد قیمت خود را تا ساعت 

 پیشنهادی ندارد.شهزداری تعهدی درخصوص قیمت 
 میثاضذ  07/11/1399ضىثٍ مًرخٍ  سٍريز  00/10تازگطایی پاکت َا در ساعت تا يضع مًجًد تٍ فريش میرسذ.  مغازٌ َاکلیٍ  -2

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

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

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

ایظ عمًمی در سایت ضُرداری تىذرگس قسمت مسایذٌ مًجًد می ي ضر مسایذٌکپی اسىاد ي کريکی امالک ي ومًوٍ فرم ضرکت در  -4

 تاضذ.

 .قیمت پایٍ کارضىاسی تٍ ضرخ ریل می تاضذ -5

 %5 قیمت پایه  متراژ  نام قطعه و پالک نوع کاربری  آدرس ملک ردیف

 ریال  222/222/275 ریال  222/222/522/5 هتر  222 38قطعه  هسکونی 17انقالب  بلوار اهام خوینی )ره( 1

 

2 
 خیاباى شهید اسدی عرب

  34انقالب 

 4کوچه بهاراى 

 هسکونی
 ریال 222/222/182 ریال  222/222/622/3 هتر 242 -

 ریال  222/822/228 ریال  222/222/576/4 هتر  228 32قطعه  هسکونی هتری 16روبروی  بلوار اهام خوینی )ره( 3

 222/552/231 ریال  222/222/631/4 هتر  52/212 1 قطعه هسکونی 12هعلن  هتری 22خیاباى  4

 ریال  222/522/115 ریال  222/222/312/2 هتر  52/16 4پالک تجاری قدیر زادهپاساژ  خیاباى آیت اله نصیری 5

 ریال 222/522/115 ریال  222/222/312/2 هتر  52/16 5پالک  تجاری پاساژ قدیر زاده خیاباى آیت اله نصیری 6

 ریال 222/522/125 ریال 222/222/122/2 هتر  15 18پالک  تجاری پاساژ قدیر زاده اى آیت اله نصیریخیاب 7

 ریال 222/252/92 ریال 222/222/845/1 هتر  3/12 23پالک  تجاری پاساژ قدیر زاده خیاباى آیت اله نصیری 8

 ریال  222/222/82 ریال 222/422/644/1  هتر 42/82 33پالک  تجاری خیاباى شهید جلیلی بلوار اهام خوینی )ره( 9

 

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

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

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

حساب تطمارٌ تٍ وسثت تٍ ياریسی قیمت کل پس از اعالم کتثی ضُرداری  ساعت 72تروذٌ مسایذٌ مًظف است ظرف مذت  -9

در  امًر مالی اقذام ومایذ ، تحًیلاصل فیص ي تىام فريش امًال مىقًل ي غیر مىقًل وسد تاوک تجارت ضعثٍ تىذرگس  3123085808

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

درصذ سپردٌ ضرکت در مسایذٌ تاضذ ،  5در صًرت اوصراف وفر ايل ، اختالف مثلغ پیطىُادی وفر ديم یا سًم تیص از مثلغ  -10

 مسایذٌ تاعل اعالم خًاَذ ضذ.

 مًر مالی ضُرداری تىذرگس تماس حاصل ومایىذ.ياحذ ا 017-34367375در صًرت سًال در مًرد امالک تا ضمارٌ  -11



 

 

 


