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مقام معظم رهبری

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )
شهرداري ممقان به استناد مصوبه شماره  81/71مورخه  81/11/72شوراي محترم اسالمی شهر ممقان  ،در نظر دارد تعداد  ( 3سه ) قطعه زمين را با کاربري مسکونی
به آدرس ممقان  ،خيابان  77بهمن از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :
شرایط مزایده :
 .7شرکت کنندگان باید  5درصد قيمت مبناي هر قطعه را به حساب جاري  3711111253117بانک ملی ایران واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند و فيش
مربوطه و یا ضمانت نامه بانکی را به همراه کپی مدارک شناسایی در پاکت "الف" و قيمت پيشنهادي می بایست در فرم دریافتی از شهرداري تکميل و در پاکت
"ب" و هر دو پاکت ( شامل پاکت الف و ب ) را در پاکت "ج" قرار داده و بصورت سربسته تا ساعت  72:31روز سه شنبه 7381.77.18به دبيرخانه شهرداري
تحویل و رسيد دریافت نمایند .
 .7به درخواستهاي فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 .3متقاضيان می توانند همه روزه در اوقات اداري از قطعات فوق بازدید نمایند .
 .2پيشنهادات واصله راس ساعت  72/31روز چهارشنبه مورخه  7381.77.71در حضور اعضاي هيئت عالی معامالتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد
دهندگان در جلسه آزاد است .
 .5بر نده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ برنده شدن جهت عقد قرارداد به شهرداري مراجعه نماید  .در غير اینصورت منصرف تلقی و سپرده
ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نيز به نفع شهرداري ضبط خواهد
شد .
 . 6سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی قطعات مسترد نخواهد شد .
 .1شهرداري در رد یا قبول کليه پيشنهادات بدون ارائه ( اداي ) هرگونه توضيحی مختار است .
 . 9واگذاري قطعات فعال ً بصورت قرارداد خواهد بود و شهرداري هيچگونه تعهدي براي ارائه سند مالکيت ندارد .
 . 8فروش به صورت نقدي می باشد .
 .77متقاضيان جهت کسب اطالعات می توانند با شماره تلفن  127 – 32373357تماس حاصل نمایند .
 .77کليه هزینه هاي مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

مشخصات قطعات :
 – 7عرصههق قطعههق زمههیس بهها م هها

 859مترمربهه بههق مب هه  9051101110111ریههاب بههق آدر

ضهه

شههرقی خ  88بهمههس

نرسیده بق میدان بعث
 –8عرصق قطعق زمهیس بها م ها

 892/01مترمربه بهق مب ه  12101110111ریهاب بهق آدر

ا داثی بعد از اداره گاز بس ب

 0متری شمالی

 –9عرصههق قطعههق زمههیس بهها م هها

خ  88بهمهس كوههق  71متهری

 858/07مترمربهه بههق مب هه  7071101110111ریههاب بههق آدر

متری ا داثی بعد از اداره گاز نبش كوهق  71متری و بس ب

خ  88بهمههس كوهههق 71

 0متری

روابط عمومی شهرداری ممقان
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