
 

 هی مزایده  امالك شهرداري )مرحله اول(آگ

  7/7/98نوبت دوم :                                             31/6/98نوبت اول :  

ستناد ماده       صد دارد با شهرداري نی ریز ق ستاي اجراي بودجه     13نظر به اینکه  شهرداریها و در را آئین نامه مالی 

شماره   98سال   صره          26/1/98مورخ  135و مجوز  ستناد تب شهر نی ریزو به ا سالمی  قانون   10ماده  2شوراي ا

زمین شهههري و آیین نامه مالی شهههرداریها نبههبت به مرو  امالك مذههروحه ریق از یریز آگهی مزایده  مومی   

وت  اقدام نمایدو  واید آن را جهت یرحهاي  مرانی و نیازمندیهاي شهههر یزینه نماید ل ل ا از یلیه متضااههیان د  

در پایت سرببته   17/7/98یذنهادات خود را حدایثر تا تاریخ بعمق می آید با در نظر گرمتن اسناد و شرایط ریق پ  

و الك مهر شده به دبیرخانه محرمانه  شهرداري واقع در خیابان یالضانی تحویق و رسید اخ  نمایند ل امنا جهت       

 مراجعه مرمائیدل www.neyriz.irایت یا به س307و  306داخلی 5320ایالع بیذتر با شماره تلفن 

 شرایط :

 0105692262004یلیه شریت ینندگان در مزایده می بایبت مبلغ سپرده شریت در مزایده را نضداً به حباب -1

 نمایند ل سپرده شهرداري نزد بانک ملی شعبه احمد  نی ریزي واریز و میش مربویه را امیمه پیذنهاد

به پیذهههنهادات مشدو  ا ناخوانا و ماقد سهههپرده و پیذهههنهاداتی یه خار  از مو د مضرر به دبیرخانه محرمانه  -2

 شهرداري رسیده باشد ترتیب اثر داده نمی شود ل

 شهرداري در رد یا قبول پیذنهادیا مشتار است  ل-3

هاي زمین خریداري شههده به رههورت نضدي  برندگان مزایده می بایبههت فرم مدت یک یفته نبههبت به واریز ب-4

ست در         شد ل بدیهی ا ششص برنده مزایده می با صرام  اقدام نماید ا  دم واریز وجه در مهلت یک یفته به منزله ان

 رورت  دم اقدام الزم از ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع شهرداري ابط خواید شد ل

ار به   -5 سوم مزایده حا شهرداري        چنانچه نفرات اول ا دوم و  سپرده آنها به ترتیب به نفع  ذوند  انعضاد قرارداد ن

 ابط  خواید شد ل

  به نام ششص برنده مزایده انتضال داده خواید شد و الغیر لسند رسمی مالکیت ررماٌ-6

امالك با واعیت واورام موجود با ایال ات مندر  در اگهی مزایده به مرو  می رسد و شهرداري در رابطه با       -7

 و یزینه انذعاب آب ا برقا گاز وللل ییچگونه مبئولیتی ندارد لاخ  

 در رورتیکه در اندازه زمینها تغییراتی ایجاد گردد براساس قیمت برنده مزایده محاسبه و اخ  می گرددل-8

 یلیه یزینه یاي نضق و انتضالا در  آگهی و یارشناسی بعهده برنده می باشدل-9
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 قانون منع مداخله یارینان دولت می باشدلمزایده مذمول -10

بازدید از ملک یا امالك با یماینگی شهههرداري مضدور می باشههد وارائه پیذههنهاد شههریت در مزایده به منزله   -11

 بازدید از ملک توسط شریت یننده می باشد ل

بیو -12 سا ت  یمی به    18/7/98مورخ 9ن  الی معامالت راس  شریت در جل بیون براي  بر گزار می گردد و  یم

 پیذنهاد دیندگان آزاد می باشدلل

برندگان مزایده می بایبههت حدایثر یفت روز پا از ا الم نظر یمیبههیون  الی معامالت نبههبت به تبههویه    -13

ابط           شهرداري  سپرده آنان به نفع  صورت  رورت نضدي اقدام نمایند در غیر این حباب وجه مربویه به امالك به 

 می گرددل

سناد مزایده مبلغ    شریت ینندگ -14 بت جهت خرید ا باب  000/300ان می بای  0110317436000ریال به ح

نزد بانک ملی شههعبه احمد نی ریزي واریز و میش مربویه را جهت تحویق و خرید اسههناد مهر شههده به امور مالی   

 شهرداري تحویق نمایندل ل

 شرح ریق است  ترتیب قراردادن اسناد ومدارك توسط شریت ینند گان در مزایده به-15

ذه                1-15 سناد ومدارك مزاید ه ونض شریت در مزایده وبه یمراه ا سپرده  رق میش واریزي  ضمین : ا : پایت ت

 تفکیکی ملک مورد نظر یه بصورت یاشور و رنگی به امضا واثر انگذت شریت یننده رسیده باشد در پایت الف  

رط وبا در  رقم پیذهنهادي به  دد وبه حروم در   : برگ پیذهنهاد قیمت به یور رهحیو وبدون قید وشه       2-15

 پایت ب   

پایتهاي الف وب پلمب شده در پایت   قرار می گیرد و به رورت الك ومهر شده در مهلت مضرر تحویق دبیرخانه  

 محرمانه شهرداري می گرددل  

بطال و رد   موجب ا در  یرگونه  بارت به غیر از نام و نام خانوادگی و شماره تماس شریت یننده برروي پایت

 درخواست شریت یننده خواید شد ل















 



 


