
و ساير اراضي  بازار سنتي قطعاتفروش  مزايده شرکت دروشرايط عمومي  مدارک مورد نياز

 شهرداری برابر ليست تنظيمي پيوستو امالک اجاره ای مسکوني و تجاری 

  (1398 ماهاسفند)

  ريال( 200.000/-)هزينه اسناد رم شرکت درمزايده وتکميل آنخريداسناد وف .1

 واريزي فيش طي نقدي صورت به مزايده در شرکت سپرده عنوان به را کارشناسي يمتق %5 بايستمي پيشنهاددهندگان .2

 همراه را فيش اصل و اقدام ملي شعبه بشرويه بانك بشرويه نزد شهرداري 0106080430003سپرده  حساب وجه در

دبيرخانه  به 24/12/1398 مورخه شنبه روزصبح 10ساعت  حداکثرتا در بسته پاکت در مزايده اسناد و پيشنهادي قيمت

 .نمايند دريافت رسيد و تحويل شهرداري

پاکت ب حاوي  مزايده ، قيمت پايه %5فيش واريزي  محتوي الف پاکت( الف،ب وج) پاکت سه در مزايده اسناد توضيح:

 قيمت  پيشنهاد برگ محتوي ج پاکت اسناد مزايده و

 (.ل قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي نباشدمشروط به آنکه مشمو) .شرکت درمزايده براي عموم آزاداست .3

 يا سرپرست قانوني مي توانند در مزايده شرکت نمايند./ ولي و اطفال صغير با نيابت  هفيس فراداتبصره:

اثرداده  ترتيب امضاءو فاقد  مقرر مهلت ازانقضاء پسواصله،شروط مغاير با آگهي، سپردهفيش،بدون مخدوشپيشنهاداتبه .4

 نخواهدشد.

  دهندگان درجلسه بازگشايي آزاداست. پيشنهاد حضور .5

 24/12/1398 مورخشنبه  روز13اعضاء کميسيون معامالت شهرداري رأس ساعت  بازگشايي پاکات درحضور تاريخ .6

 خواهدبود.

 تاانعقاد دداده باشندازبازگشايي پيشنهادات واعالم برندگان،سپرده نفرات اول تاسوم که باالترين قيمت راپيشنها پس .7

فيش واريزي به آنها اصل ارائه تنظيم درخواست استرداد وجه و شهرداري نگهداري وسپرده بقيه افراد درقبال  نزد قرارداد

 خواهدشد. مسترد

نفع شهرداري ضبط واريزوجه بحساب شهرداري نگردد سپرده او به و قرارداد حاضربه انعقاد چنانچه نفراول درمهلت مقرر .8

 تنظيم وشهرداري بانفردوم که حائزشرايط باشدانعقادقراردادخواهدنمود ونفردوم نيزچنانچه درمهلت تعيين شده حاضر به

 نگرديد همانند نفراول بااو رفتارخواهدشد همچنين شهرداري فردسوم را بعنوان برنده مزايده معرفي خواهدنمود. قرارداد

هاي صدور پروانه ساختماني مبالغ مربوط به شهرداري در بهاء پايه منظور شده است هزينهي در قطعات تجاري بازار سنت .9

 خواهد شد .التفاوت و اعتبار آن از تاريخ انجام معامله معتبر بوده و پس از انقضاي مهلت مشمول مابه

 باشد.پرورش  بعهده خريدار ميوحق سهم آموزشپرداختبيمه ساختمان ومدارک،نقشه ساخت،نظارت،هاي تهيهتبصره: هزينه

و صرفا قرارداد الزم منعقد خواهد نمود .ليکن در نخواهد داشت  خصوص سند مالکيت هيچگونه تعهدي شهرداري در .10

صورتي که خريداران تمايل داشته باشند از طريق مراجع ذيربط سند مالکيت اخذ نمايند کليه هزينه هاي اخذ سند رسمي 

 نده مزايده بوده و شهرداري در اين خصوص تعهدي ندارد.از هر حيث بر عهده بر

  .حد نصاب الزم نرسد راي کميسيون معامالت شهرداري نافذ خواهد بودگان بههدهند ي ازنظر تعداد پيشنهادتچنانچه قطعا .11

 مختاراست. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها .12

  

   امضاء                                                                   ...........................نام ونام خانوادگي متقاضي 


