تاريخ:
شماره:
پيوست:
شرایط شرکت در مزایده فروش یک قطعه زمين مسكوني و2قطعه زمين تجاري شهرداري اسفدن

شهرداری اسفدن در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  1399/10/17-38شورای اسالمم شالهر اسالفدن ن الهت باله تالراد ت الداد يال

قط اله ممالي

م کون ا  2قط ه ممي تجاری ااقع در شهر اسفدن ام طريق مزايالده تتهال اقالدام نمايالد کالیا تتياله مت اااليان ااطالد شالراين مال تواننالد ام تالاريخ
 1400/04/17کغايت  1400/04/23به امور ماک شهرداری مراط ه ا پس ام درياتت اتکميل مدارک  ،حداتثر تا پايان اقت اداری
 1400 /04/27ن هت به تحويل مدارک به حراست شهرداری اقدام ا رسيد درياتت نمايند.
شرايط :
-

شرتت تنندگان در مزايده م باي ت سپرده شرتت در مزايده را متناسب با ت داد قط ه مورد درخواست به صورت ن د به ح اب
صادرات به نام سپرده پيمانکاران شهرداری ااريز ا رسيد آن را در پاتت (اکف) قرار دهند.

0107424446005نزد بان
-

مت اايان ااطد شراين بايد مهتغ پيشنهادی خود را در ترم پيشنهاد قيمت درج ا ترم میتور را در پاتت (ب) قرارد داده ا سپس الک ا مهر تنند.

-

پاکت الف شامل :

_ مدارک شناساي مت اا (تپ صفحه اال شناسنامه ا در صورت داشت توايح تپ صفحه اخر ا تپ تارت مت )
_ اصل تيش ااريزی مهتغ شرتت درمزايده
-

توايح  :مت اايان ح وق ميهاي ت عماه بر تپ اساسنامه شرتت ا اخري اته رامنامه رسم ،مدارک شناسالاي اعاالای هيالات مالديره را نيالز
ارسال نمايند.

-

پاکت ب شامل:

-

ترم پيشنهاد قيمت ابرگه شراين شرتت در مزايده ته به ا مااءاانگشت شالص

ح ي ال امهالر ااماالاء صالاحهان اماالاء اشالصا

ح الوق ه التد

م باشد.
 پيشنهاد قيمت به امای هر قط ه ممي بايد در پاتت طداگانه ا الک ا مهر شده با قيد نوع مت-

ا نام ا نشان ا تتف تماس  ،پشت پاتت ارائه گردد.

ممان بامگشاي پاتات مزايده ساعت  11:00مورخ  1400/04/28در محل شهرداری به آدرس  :خيابان شهيد مطهری – مطهری  13ساختمان اداری
شهرداری خواهد بود.

-

به پيشنهادات تاقد سپرده  ،مصداد  ،مههم ترتيب اثر داده نصواهد شد.

-

سپرده نفرات دام ا سوم تا ان اد قرارداد همانند نفر اال نگهداری ا در صورت امتناع نفر ا ال سپرده ای اهن ا اممک میتور به نفر دام ا سوم
تراخته خواهد شد ا در صورت امتناع ام ان اد قرارداد سپرده نفرات دام ا سوم نيز به ترتيب اهن ا مزايده تجديد م شود.

-

تتيه شرتت تنندگان ام مطتع بودن به تتيه م ررات شرتت در م اممت داکت ا شهرداريها بايد دارای تمام اهتيتهای قانون طهت ان اد
قرارداد بوده ا منع قانون نداشته باشند.

-

شرتت اتراد ممنوع اکم امته درمزايده ممنوع است.

-

عدم ارائه پيشنهاد قيمت در اقت م رر به منزکه انصراف ام شرتت در مزايده مح وب م شود.

-

شهرداری در رد يا قهول هر ي

ام پيشنهادات ااصته مصتار است اهيچ گونه ادعا ااعتراا در اي ممينه م موع نصواهد بود.

آدرس:خراسان جنويب-شهرستان قائنات -شهر اسفدن-خياابن شهيد مطهري  13تلفن0562-5653901-3:

پست
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وب سایتwww.Esfeden.ir:

-

تتيه هزينه های مت ت ه شامل هزينه انتشار آگه  ،تارشناس  ،ن ل ا انت ال  ،ماکيات ا  ...به عهده برنده مزايده م باشد.

-

 % 9ماکيات بر ارمد اتزاده عماه بر قيمت پيشنهادی ام خريدار درياتت خواهد شد.

-

برنده مزايد بايدحداتثر بهای مت

را ظرف مدت  5رام به ح اب شماره 0111664877000نزد بان

صادرات بنام شهرداری ااريز نمايد ا در

صورت عدم ااريز سپرده شرتت در مزايده اهن ا مواوع مزايده به نفر ب دی ااگیار م گردد.
-

طهت ت ب اطمعات بيشتر با شماره تتف  32583901-3داخت  3ااحد امور ماک تماس حاصل ترمائيد.
40.000.000
33.600.000
66.000.000

بديه است اينجانب /شرتت

به شماره شناسنامه

ترمند  /به شماره ثهت

متوکد

به

آدرس دقيق پ ت :
شماره تتف :

با مطاک ه ااگاه تامل ا رايت مورد مزايده موات ت خود را با شراين مندرج در مزايده ا نيالز بالا

امااآن تمايل خود را برای شرتت در مزايده اعمم ميدارم.
شراين توق مطاک ه شد ا به طور تامل مورد قهول است .
نام انام خانوادگ –امااء ا اثر انگشت
مهر اامااء اشصا

ح وق
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