
 

 

 

 

 

 

 

 ( مدو)مرحله سرقفلی مغازه های پاساژ فانوسگهی مزایده کتبی فروش آ
مورخهه   90949/5045شهماره  شههر بنهدرگز ت ئادید هه     شورای اسالمی 7/9/5045مورخه  561شهرداری بندرگز به استناد مجوز شماره 

م نما د . کلیه مراحه  برگهزاری مزا هده از    اقدا باب مغازه 0 سرقفلی کمیته انطباق فرمانداری در نظر دارد نسبت به فرتش 29/9/5045

شنبه مورخهه  دت  رتز 52ئا ساعت  51/52/5045خه شنبه مور دت در افت اسناد ئا اراده پیشنهاد قیمت ت بازگشا ی پاکات در مزا ده از رتز

 www.setadiran.irاز طر ق سامانه ئدارکات الکترتنیک دتلت )ستاد (  به آدرس :  47/45/5042

  ده : شرا ط مزا

قیمت کارشناسی بوده که با د به صورت تار ز نقدی به حساب سپرده شهرداری باشد . شماره درصد  1مبلغ سپرده شرکت در مزا ده  -5

شهنبه    هک قب  از پا ها  تقهت اداری رتز    بانک ملت شعبه بندرگز تاص  فیش تار زی را ئا 09/69147109حساب شهرداری بندرگز 

حد امور مالی شهرداری ئحو   نما ند . شرکت کنندگا  در مزا ده مکلف هستند کلیه اسناد ت مدارک مورد نیاز به تا 46/45/5042مورخه 

 در سا ت سامانه ستاد بارگذاری نما ند .  47/45/5042شنبه مورخه دت رتز  52خود را ئا ساعت بهمراه پیشنهاد قیمت 

ح صهب  54راس ساعت  40/45/5042در رتز شنبه مورخه ت اعالم برنده  مزا ده کمیسیو  امالک با تضع موجود به فرتش میرسد .  کلیه -2

 . می باشد

 /سه رتز پس از انتخاب برنده خواهد بود . 3شرا ط پرداخت به صورت  کجا ت نقدی ت حداکثر  -3

ت امضا مجاز ) در اشخاص حقوقی(  به پیشنهاد های فاقد سپرده معتبر  ا کمتر از مبلغ ت  ا نظیر آ  ت همچنین به پیشنهادهای فاقد مهر 

 مشرتط ، مخدتش ت پیشنهاد ها ی که پس از مهلت مقرر تاص  می شود ، ئرئیب اثر داده نخواهد شد . 

 قیمت پا ه کارشناسی به شرح ذ   می باشد . -0
متراژ متر  رفهشماره ق نوع ملک آدرس ردیف

 مربع

 قیمت پایه %5 قیمت کل قیمت پایه

بان امام جعفر سرقفلی  در خیا 1

 صادق پاساژ فانوس

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

سرقفلی  در خیابان امام جعفر  3

 صادق پاساژ فانوس 

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

سرقفلی  در خیابان امام جعفر  2

 صادق پاساژ فانوس

 811/893/73 111/381/880/1 111/111/58 183/17 40 تجاری

سرقفلی  در خیابان امام جعفر  8

 صادق پاساژ فانوس

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

سرقفلی  در خیابان امام جعفر  8

 صادق پاساژ فانوس

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

سرقفلی  در خیابان امام جعفر  9

 صادق پاساژ فانوس

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

سرقفلی  در خیابان امام جعفر  7

 صادق پاساژ فانوس

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

سرقفلی  در خیابان امام جعفر  5

 صادق پاساژ فانوس

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری در رد  ا قبول  ک  ا کلیه پیشنهادات مختار است. -1

کلیه هز نه های آگهی ، کارشناسی ت غیره که در اثر مزا ده حادث گردد به عهده برنده مزا هده خواههد   -6

 بود .

 ص  گردد ئرئیب اثر داده نخواهد شد . که فاقد سپرده ت با بعد از مهلت مقرر تابه پیشنهادائی -7

ساعت پس از اعالم کتبی شهرداری نسبت به تار زی قیمهت   72برنده مزا ده موظف است ظرف مدت  -0

بانک مهر ا رانیا  ت اصه  فهیش ئحو ه     نزد  524644625145547672756445IRک  زمین به شماره شبای 

 ضبط خواهد شد . ئرئیب ئا نفر سوم به نفع شهرداری  امورمالی اقدام نما د ، در غیر ا نصورت سپرده به

 زمین های مورد نظر فاقد سند ثبتی می باشد .  -9

درصهد سهپرده    1در صورت انصراف نفر اتل ، اختالف مبلغ پیشنهادی نفر دتم  ا سوم بهیش از مبلهغ    -54

 شرکت در مزا ده باشد ، مزا ده باط  خواهد شد . 

تاحد امور مالی شهرداری بنهدرگز ئمهاس    457-30367371با شماره  زا دهمدر صورت سوال در مورد  -55

 حاص  نما ند . 
                                                                                                                                                                                                                                     

 

  یکنار یآزاد یمحمدعل                                                                                                                 

 شهردار بندرگز                                                                                                                           


