
 ریز)مرحله دوم( مزایده امالک شهرداري نيتجدید آگهي  

 ریزان فارس)نی  12/08/98نوبت اول: 

 ریزان فارس()نی 19/08/98 دوم:نوبت

ریز و به شورای اسالمی شهر نی 26/1/98مورخ  135و مجوز شماره  98ها و در راستای اجرای بودجه سال نامه مالی شهرداریآئین 13ریز قصد دارد باستناد ماده نظر به اینکه شهرداری نی

های عمرانی ها نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید و عواید آن را جهت طرحنامه مالی شهرداریقانون زمین شهری و آیین 10ماده  2استناد تبصره 

در پاکت سربسته و الک مهر  29/08/98آید با در نظر گرفتن اسناد و شرایط ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ  ان دعوت بعمل میلذا از کلیه متقاضی های شهر هزینه نماید،و نیازمندی

 www.neyriz.irیا به سایت  307و  306داخلی  5320 شده به دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در خیابان طالقانی تحویل و رسید اخذ نمایند. ضمناً جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن

 مراجعه فرمایید.

 شرایط :

ریزی واریز و فیش مربوطه سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه احمد نی 0105692262004بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را نقداً به حساب کلیه شرکت کنندگان در مزایده می -1

 . را ضمیمه پیشنهاد نمایند

 شود.اده نمیبه پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه محرمانه شهرداری رسیده باشد ترتیب اثر د-2

 باشد .شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می-3

ین خریداری شده به صورت نقدی اقدام نمایند، عدم واریز وجه در مهلت یک هفته به منزله انصراف شخص برنده بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز بهای زمبرندگان مزایده می-4

 باشد. بدیهی است در صورت عدم اقدام الزم از ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .مزایده می

 قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.چنانچه نفرات اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد -5

 سند رسمی مالکیت صرفاً به نام شخص برنده مزایده انتقال داده خواهد شد و الغیر.-6

 نشعاب آب، برق و گاز و ... هیچگونه مسئولیتی ندارد .رسد و شهرداری در رابطه با اخذ و هزینه اامالک با وضعیت و اوصاف موجود با اطالعات مندرج در آگهی مزایده به فروش می -7

 گردد.ها تغییراتی ایجاد گردد براساس قیمت برنده مزایده محاسبه و اخذ میدر صورتیکه در اندازه زمین -8

 باشد.های نقل و انتقال و درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده میکلیه هزینه -9

 باشد.ه کارکنان دولت میمزایده مشمول قانون منع مداخل -10

 باشد.باشد و ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک توسط شرکت کننده میبازدید از ملک یا امالک با هماهنگی شهرداری مقدور می -11

 باشد.جلسه کمیسیون برای پیشنهاد دهندگان آزاد میگردد و شرکت در برگزار می 30/08/1398شنبه مورخ صبح پنج 9عالی معامالت رأس ساعت  کمیسیون -12

ر غیر این صورت بایست حداکثر هفت روز پس از اعالم نظر کمیسیون عالی معامالت نسبت به تسویه حساب وجه مربوطه به امالک به صورت نقدی اقدام نمایند، دبرندگان مزایده می -13

 گردد.سپـــرده آنان به نفع شـهرداری  ضبط می

ریزی واریز و فیش مربوطه را جهت تحویل و خرید نزد بانک ملی شعبه احمد نی 0110317436000ریال به حساب 000/300بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ می کنندگانشرکت -14

 اسناد مهر شده به امور مالی شهرداری تحویل نمایند. 

 ن در مزایده به شرح زیر است. ترتیب قرار دادن اسناد و مدارک توسط شرکت کنندگا -15

رنگی به امضاء و اثر انگشت شرکت  پاکت تضمین: اصل فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده و به همراه اسناد و مدارک مزایده و نقشه تفکیکی ملک مورد نظر که به صورت هاشور و 1-15

 کننده رسیده باشد.

 در پاکت الف 

 ح و بدون قید و شرط و با درج رقم پیشنهادی به عدد و به حروف در پاکت ب: برگ پیشنهاد قیمت به طور صحی 2-15

 گردد.گیرد و به صورت الک و مهر شده در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه  محرمانه شهرداری میپاکتهای الف و ب پلمب شده در پاکت ج قرار می

 درخواست شرکت کننده خواهد شد.ت کننده بر روی پاکت جیم موجب ابطال و رد درج هرگونه عبارت به غیر از نام و نام خانوادگی و شماره تماس شرک

 

 ریزامور مالي شهرداري  ني

 


