
 

 

 

 

 

 

 

 ( اول)مرحله  مغازه های پاساژ فانوسسرقفلی گهی مزایده کتبی فروش آ
 90979/5075شهماره  شهر بندرگز و تائیدیهه   شورای اسالمی 70/9/5075مورخه  561شهرداری بندرگز به استناد مجوز شماره 

دام نمایهد   کلیهه مرا ه     اقه باب مغازه  0 سرقفلی کمیته انطباق فرمانداری در نظر دارد نسبت به فروش 99/9/5075مورخه 

تها   97/55/5075خه شنبه مور پنجبرگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات در مزایده از روز 

از طریههس سههامانه تههدارکات ایکترونیههس دویههت هسههتاد    بههه  در       70/59/5075شههنبه مورخههه  یک روز 59سهها ت 

:www.setadiran.ir 

 زایده :  شرایط م

قیمت کارشناسی بوده که باید به صورت واریز نقدی به  ساب سهپرده شههرداری   درصد  1مبلغ سپرده شرکت در مزایده  -5

قب  از پایها  وقهت    بانس ملت شعبه بندرگز واص  فیش واریزی را تا 09/69170109باشد   شماره  ساب شهرداری بندرگز 

د امور مایی شهرداری تحوی  نمایند   شرکت کنندگا  در مزایده مکله  سسهتند   به وا  76/59/5075شنبه مورخه اداری روز 

در سهایت سهامانه    70/59/5075شنبه مورخه یکروز  59خود را تا سا ت کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز بهمراه پیشنهاد قیمت 

 ستاد بارگذاری نمایند   

ح صهب  57را  سا ت  70/59/5075شنبه مورخه  دو در روز ایده کمیسیو  مزامالک با وضع موجود به فروش میرسد    کلیه -9

 می باشد    79/59/5075مورخه  شنبه سها الم برنده در روز  می باشد و 

 /سه روز پس از انتخاب برنده خواسد بود    3شرایط پرداخت به صورت یکجا و نقدی و  داکثر  -3

یا نظیر    و سمچنین به پیشهنهادسای فاقهد مههر و اممها مجهاز ه در      به پیشنهاد سای فاقد سپرده معتبر یا کمتر از مبلغ و 

 اشخاص  قوقی   مشروط ، مخدوش و پیشنهاد سایی که پس از مهلت مقرر واص  می شود ، ترتیب اثر داده نخواسد شد   

 قیمت پایه کارشناسی به شرح ذی  می باشد    -0
ردی

 ف

شماره  آدرس

 غرفه

متراژ متر 

 مربع

 قیمت پایه %5 ت کلقیم قیمت پایه

امام جعفر خیابان سرقفلی در  1

 پاساژ فانوس صادق

23 58/11 111/111/01 111/811/079 111/538/85 

امام جعفر خیابان سرقفلی در  3

 صادق پاساژ فانوس

20 81/19 111/111/58 111/111/208/1 111/711/90 

امام جعفر خیابان سرقفلی در  2

 صادق پاساژ فانوس

81 183/17 111/111/58 111/381/880/1 811/893/73 

امام جعفر خیابان سرقفلی در  8

 صادق پاساژ فانوس

81 15 111/111/58 111/111/821/1 111/811/79 

امام جعفر خیابان سرقفلی در  8

 صادق پاساژ فانوس

81 10 111/111/58 111/111/918/1 111/781/51 

امام جعفر خیابان سرقفلی در  9

 پاساژ فانوس صادق

83 08/10 111/111/51 111/111/809/1 111/511/70 

امام جعفر خیابان سرقفلی در  7

 صادق پاساژ فانوس

82 32 111/111/51 111/111/581/1 111/111/03 

امام جعفر خیابان سرقفلی در  5

 صادق پاساژ فانوس

88 11/39 111/111/51 111/111/155/3 111/811/118 

 

 د یا قبول یس یا کلیه پیشنهادات مختار است  شهرداری در ر-1



 

 

 

 

 

 

 

کلیه سزینه سای  گهی ، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده  ادث گردد به  هده برنده مزایهده خواسهد   -6

 بود  

 بعد از مهلت مقرر واص  گردد ترتیب اثر داده نخواسد شد    یاکه فاقد سپرده و به پیشنهاداتی -0

سا ت پس از ا الم کتبی شهرداری نسبت به واریزی قیمهت   09ت ظرف مدت برنده مزایده موظ  اس -0

بانس مهر ایرانیا  و اصه  فهیش تحویه     نزد  597677695175570609056775IRک  زمین به شماره شبای 

 ضبط خواسد شد   ترتیب تا نفر سوم به نفع شهرداری  امورمایی اقدام نماید ، در غیر اینصورت سپرده به

 مورد نظر فاقد سند ثبتی می باشد    زمین سای -9

درصهد سهپرده    1در صورت انصراف نفر اول ، اختالف مبلغ پیشنهادی نفر دوم یا سوم بهیش از مبلهغ    -57

 شرکت در مزایده باشد ، مزایده باط  خواسد شد   

مها   وا د امور مایی شهرداری بنهدرگز ت  750-30360301با شماره  مزایدهدر صورت سوال در مورد  -55

   5707ه اص  نمایند  
                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  یکنار یآزاد یمحمدعل                                                                                                               

 شهردار بندرگز                                                                                                                   


