باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی کتبی
شهرداری اسفدن در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  1399/10/17-38شورای اسالمی شهر اسفدن نسبت به فروش تعداد  1قطعه زمین
مسکونی و  2قطعه زمین تجاری واقع در شهر اسفدن طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید :
الف  :مشخصات امالک :

شماره

نوع ملك مساحت

کاربری

آدرس

پالك ثبتی

ملك

قیمت کارشناسی

مبلغ ضمانت شرکت

(ریال)

درمزایده (ریال)

1

زمین

32

تجاری

نبش بلوار شیخ علی غالمی

131/3040

800.000.000

40.000.000

2

زمین

32

تجاری

خیابان مطهری جنب سوپر پوریا 131/3041

672.000.000

33.600.000

3

زمین

300

مسکونی

131/3045

1.320.000.000

66.000.000

نبش غربی مطهری 16

ب  :تقویم مزایده :

توضیحات

ردیف

شرح

1

انتشار آگهی در روزنامه

از تاریخ1400/04/17 :

2

زمان دریافت اسناد مزایده

از تاریخ 1400/04/17 :لغایت 1400/04/23

3

مهلت تحویل پیشنهادات

از تاریخ 1400/04/19 :لغایت 1400/04/27

4

زمان بازگشایی پاکات

5

اعالم به برنده

تاریخ  1400/04/28 :ساعت 11:00
تاریخ 1400/04/29 :

ج  :گزیده شرایط مزایده

شرکت کنندگان بایستی به ازای هر قطعه زمین مورد نظر پیشنهادی ،معادل  5درصد قیمت پایه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به
حساب سپرده شماره  0107424446005نزد بانك صادرات بنام شهرداری اسفدن واریز و اصل رسید تأیید شده توسط بانك را در پاکت
(الف)ارائه نماید.
 برندگ ان اول ،دوم و سوم مزایده هرگاه برابر سایر مفاد مندرج در فرم شرایط مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  ،سپرده آنان بهترتیب به نفع شهرداری اسفدن ضبط خواهد شد.
 به استناد بند  5ماده پنج آیین نامه مالی شهرداریها ؛ شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت مشخصات قطعات مربوط به مزایده می توانند هر روزه در وقت اداری به واحدشهرسازی و امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در فرم شرایط خاص مندرج می باشد ،که در بازه زمانی قانونی برگزاری مزایده قابلدسترسی و ارائه ازطریق مراجعه حضوری به شهرداری خواهد بود.
 سپردن تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی توسط شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد ،درغیراینصورت پیشنهاد ناقص تلقی و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

قربانعلی اسداللهی  -شهردار اسفدن

