
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دومگهی مزایده کتبی فروش زمین )مرحله آ
مورخهه   98881/2042شههر بنهدرگز ت ئادههده شهماره      شورای اسالمی 1/9/2042مورخه  261شهرداری بندرگز به استناد مجوز شماره 

مزایهده از دریافهت   قطعه زمهن اقدام نماید . کلهه مراحل برگزاری  21کمهته انطباق فرمانداری در نظر دارد نسبت به فرتش  19/9/2042

  8/2/2041شنبه مورخه دترتز  21ئا ساعت  21/21/2042خه شنبه مور دتاسناد ئا اراده پهشنهاد قهمت ت بازگشایی پاکات در مزایده از رتز

 www.setadiran.irاز طریق سامانه ئدارکات الکترتنهک دتلت )ستاد (  به آدرس :

 شرایط مزایده : 

قهمت کارشناسی بوده که باید به صورت تاریز نقدی به حساب سپرده شهرداری باشد . شماره درصد  1ه  مبلغ سپرده شرکت در مزاید-2

شنبه مورخه یکقبل از پایان تقت اداری رتز  بانک ملت شعبه بندرگز تاصل فهش تاریزی را ئا 09/69148189حساب شهرداری بندرگز 

شرکت کنندگان در مزایده مکلف هستند کلهه اسناد ت مدارک مورد نهاز بهمهراه  به تاحد امور مالی شهرداری ئحویل نمایند .  6/2/2041

در سایت سامانه ستاد بارگذاری نمایند . در غهر اینصورت شههرداری   8/2/2041شنبه مورخه دترتز  21خود را ئا ساعت پهشنهاد قهمت 

 ئعهدی در قهمت پهشنهادی ندارد . 

ت اعالم برنده  ح صب 24راس ساعت  8/2/2041شنبه مورخه سه در رتز کمهسهون مزایده هرسد . امالک با تضع موجود به فرتش م کلهه -1

 . می باشد  9/2/2041در رتز چهاشنبه مورخه 

 /سه رتز پس از انتخاب برنده خواهد بود . 1شرایط پرداخت به صورت یکجا ت نقدی ت حداکثر  -1

غ ت یا نظهر آن ت همچنهن به پهشنهادهای فاقد مهر ت امضا مجاز ) در اشخاص حقوقی(  به پهشنهاد های فاقد سپرده معتبر یا کمتر از مبل

 مشرتط ، مخدتش ت پهشنهاد هایی که پس از مهلت مقرر تاصل می شود ، ئرئهب اثر داده نخواهد شد . 

 قهمت پایه کارشناسی به شرح ذیل می باشد . -0
شماره  نوع ملک آدرس ردیف

 قطعه

متراژ متر 

 مربع

 قیمت پایه %5 قیمت کل یمت پایهق

 222/222/302 222/222/322/8 222/222/43 032 - مسکونی متری 6کوچه  43خیابان انقالب  1

 222/222/020 222/222/132/13 222/222/02 020 1 مسکونی آیت ا... نصیریخیابان  0

 222/232/021 222/222/201/13 222/222/02 42/022 0 مسکونی یریا... نص تیآ ابانیخ 4

 222/322/614 222/222/002/10 222/222/62 32/023 3 مسکونی یریا... نص تیآ ابانیخ 3

 322/320/361 222/132/008/9 222/222/33 20/023 13 مسکونی 10انقالب  3

 322/300/342 222/332/611/12 222/222/33 81/043 19 مسکونی 10انقالب  6

 222/292/332 222/822/221/9 222/222/33 23/022 03 مسکونی 10انقالب  0

 322/030/338 222/132/163/9 222/222/33 60/024 27 مسکونی 10انقالب  8

  مسکونی متری 8کوچه -پل اخالقی 9
A1 

0/048 222/222/43 222/322/312/8 222/303/302 

 2A 4/032 222/222/32 222/022/621/9 222/262/382 مسکونی متری 8کوچه -پل اخالقی 12

 3A 4/042 222/222/32 222/022/021/9 222/262/362 مسکونی متری 8کوچه -پل اخالقی 11

 4A 036 222/222/43 222/222/962/8 222/222/338 مسکونی متری 8کوچه -پل اخالقی 10

 5A 8/000 222/222/43 222/822/300/9 222/132/306 مسکونی متری 8کوچه -پل اخالقی 14

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ی در رد یا قبول یک یا کلهه پهشنهادات مختار است. شهردار-1 

 کلهه هزینه های آگهی ، کارشناسی ت غهره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود .-6

 که فاقد سپرده ت با بعد از مهلت مقرر تاصل گردد ئرئهب اثر داده نخواهد شد . به پهشنهادائی -8

ساعت پس از اعالم کتبی شهرداری نسبت به تاریزی قهمت کل زمههن بهه شهماره شهبای      81وظف است ظرف مدت برنده مزایده م -8

214644612142248681826442IR  ئرئهب ئا  بانک مهر ایرانهان ت اصل فهش ئحویل امورمالی اقدام نماید ، در غهر اینصورت سپرده بهنزد

 ضبط خواهد شد . نفر سوم به نفع شهرداری 

 هن های مورد نظر فاقد سند ثبتی می باشد . زم -9

درصد سپرده شرکت در مزایده باشد ، مزایهده   1در صورت انصراف نفر اتل ، اختالف مبلغ پهشنهادی نفر دتم یا سوم بهش از مبلغ  -24

 باطل خواهد شد . 

 درگز ئماس حاصل نمایند . تاحد امور مالی شهرداری بن 428-10168181با شماره  مزایدهدر صورت سوال در مورد  -22
                                                                                                                                                                                                                                    

 

 محمد علی آزادی کناری                                                                                                                         

 شهردار  بندرگز                                                                                                                                                   
 


