
 

 

 

 

 

 

 

 ( سومگهی هسایده کتبی فروش زهین )هرحله آ
موسخهه   5473/1401ضهماسه  ضههش تنهذسگض ت ئادیذ هه     ضوسای اسالمی 18/01/1401موسخه  32ضهشداسی تنذسگض ته استناد مجوص ضماسه 

لیه مشاحل تشگهضاسی  لغعه صمین تا واستشی مسىونی الذام نما ذ . و 14ومیته انغثاق فشمانذاسی دس نظش داسد نسثت ته فشتش  24/01/1401

ضنثه  پنجستص 12ئا ساعت  22/05/1401خه مضا ذه اص دس افت اسناد ئا اساده پیطنهاد لیمت ت تاصگطا ی پاوات دس مضا ذه اص ستص ضنثه موس

 www.setadiran.irاص عش ك سامانه ئذاسوات الىتشتنیه دتلت )ستاد (  ته آدسس :  03/06/1401موسخه 

 ضشا ظ مضا ذه : 

لیمت واسضناسی توده وه تا ذ ته صوست تاس ض نمذی ته حساب سپشده ضهشداسی تاضذ . ضماسه دسصذ  5سپشده ضشوت دس مضا ذه  مثلغ -1

 چهاسضهنثه  لثهل اص پا هاو تلهت اداسی ستص     تانه ملت ضعثه تنذسگض تاصل فیص تاس ضی سا ئا 49/69507589حساب ضهشداسی تنذسگض 

ضهشداسی ئحو ل نما نذ . ضشوت وننذگاو دس مضا ذه مىلف هستنذ ولیه اسناد ت مذاسن موسد نیاص  ته تاحذ اموس مالی 02/06/1401موسخه 

 دس سا ت سامانه ستاد تاسگزاسی نما نذ .  03/06/1401موسخه  پنج ضنثه ستص  12خود سا ئا ساعت تهمشاه پیطنهاد لیمت 

 ح مهی تاضهذ ت   صث 10ساس ساعت  05/06/1401ستص ضنثه موسخه  دس ومیسیوو مضا ذه امالن تا تضع موجود ته فشتش میشسذ .  ولیه -2

 می تاضذ .  06/06/1401طنثه موسخه اعالم تشنذه دس ستص  ى

 /سه ستص پس اص انتخاب تشنذه خواهذ تود . 3ضشا ظ پشداخت ته صوست  ىجا ت نمذی ت حذاوثش  -3

همچنین ته پیطنهادهای فالذ مهش ت امضا مجاص ) دس اضخاظ حمولی(   ته پیطنهاد های فالذ سپشده معتثش  ا ومتش اص مثلغ ت  ا نظیش آو ت

 مطشتط ، مخذتش ت پیطنهاد ها ی وه پس اص مهلت ممشس تاصل می ضود ، ئشئیة اثش داده نخواهذ ضذ . 

 لیمت پا ه واسضناسی ته ضشح ر ل می تاضذ . -4
شماره  نوع ملک آدرس ردیف

 قطعه

متراژ متر 

 مربع

 توضیحات قیمت پایه %5 قیمت کل قیمت پایه

دارای پروانه ساخت  1A 11/782 111/111/11 111/111/613/4 111/671/711 هسکونی 1انتهای ساحل – کشتیرانیخیابان  1

فاقد سند بوده و 

 هی باشند 

اخت دارای پروانه س 7A 71/721 111/111/11 111/111/178/4 111/411/713 هسکونی 1انتهای ساحل –خیابان کشتیرانی  7

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

دارای پروانه ساخت  6A 61/784 111/111/11 111/111/734/4 111/771/716 هسکونی 1انتهای ساحل –خیابان کشتیرانی  6

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

انه ساخت دارای پرو 4A 8/732 111/111/11 111/111/142/4 111/611/717 هسکونی 1انتهای ساحل –خیابان کشتیرانی  4

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

دارای پروانه ساخت  111/271/172 111/111/118/7 111/111/61 1/26 - هسکونی 74هعلن –هتری 71 1

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

دارای پروانه ساخت  1A 28/742 111/111/41 111/711/211/2 111/131/421 هسکونی 7انقالب خیابان  3

بوده و فاقد سند 

 باشند هی

دارای پروانه ساخت  4A 71/711 111/111/41 111/411/118/8 111/471/411 هسکونی 7انقالب خیابان  2

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
دارای پروانه ساخت  1A 68/711 111/111/41 111/711/111/8 111/231/417 هسکونی 7انقالب خیابان  8

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

دارای پروانه ساخت  14D 81/778 111/111/41 111/111/117/2 111/311/412 هسکونی 7انقالب خیابان  2

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

دارای پروانه ساخت  1A 21/768 111/111/12 111/211/112/4 111/821/717 هسکونی 3آفتاب -پل اخالقی 11

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

دارای پروانه ساخت  7A 61/741 111/111/11 111/111/314/6 111/771/181 هسکونی 3آفتاب -پل اخالقی 11

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

دارای پروانه ساخت  6A 61/761 111/111/11 111/111/414/6 111/271/127 هسکونی 3آفتاب -پل اخالقی 17

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

دارای پروانه ساخت  4A 713 111/111/11 111/111/841/6 111/111/127 هسکونی 3آفتاب -پل اخالقی 16

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

دارای پروانه ساخت  1A 81/727 111/111/12 111/311/362/4 111/881/761 هسکونی 3آفتاب -پل اخالقی 14

بوده و فاقد سند 

 هی باشند

 

 ضهشداسی دس سد  ا لثول  ه  ا ولیه پیطنهادات مختاس است. -5

 نه های آگهی ، واسضناسی ت غیشه وه دس اثش مضا ذه حادث گشدد ته عهذه تشنذه مضا ذه خواهذ تود .ولیه هض -6

 وه فالذ سپشده ت تا تعذ اص مهلت ممشس تاصل گشدد ئشئیة اثش داده نخواهذ ضذ . ته پیطنهادائی -7

س ضی لیمت ول صمهین تهه ضهماسه ضهثای     ساعت پس اص اعالم وتثی ضهشداسی نسثت ته تا 72تشنذه مضا ذه موظف است ظشف مذت  -8

120600621501107672716001IR  ئشئیة ئا  تانه مهش ا شانیاو ت اصل فیص ئحو ل اموسمالی الذام نما ذ ، دس غیش ا نصوست سپشده تهنضد

 ضثظ خواهذ ضذ . نفش سوم ته نفع ضهشداسی 

 صمین های موسد نظش فالذ سنذ ثثتی می تاضذ .  -9

دسصذ سپشده ضشوت دس مضا ذه تاضذ ، مضا هذه   5نفش اتل ، اختالف مثلغ پیطنهادی نفش دتم  ا سوم تیص اص مثلغ  دس صوست انصشاف -10

 تاعل خواهذ ضذ . 

 تاحذ اموس مالی ضهشداسی تنذسگض ئماس حاصل نما نذ .  017-34367375تا ضماسه  مضا ذهدس صوست سوال دس موسد  -11

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 رضا سلیاری                                                                                                                                               

 بندرگس  سرپرست شهرداری                                                                                                                                                     
 


