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 1 | صفحه

 «مزایده  آگهـي»  

 باب سرقفلي واقع در خیابان شهید عطاجنب پارک خاتم االنبیاء یک فروش 

 نوبت اول سوممرحله 

 اقدام به دریافت اسناد مزایده از سامانه مذکور نمایند( 72/90/1091)توجه :متقاضیان با توجه به شرایط سامانه ستاد میبایست تا مورخه     

شوراي محترم اسالمي شهر سراب   11/50/1051مورخه  99د به استناد بند چهارم مصوبه شماره شهرداري سراب در نظر دار

اقساط %05نقدي و%05باب واحد تجاري واقع در خیابان شهید عطاء جنب پارک خاتم االنبیاءرا بصورت  یک سرقفلي  تعداد 

 یکساله از طریق مزایده کتبي با شرایط ذیل واگذار نماید%

شماره  -1 ساحت  3 مغازه  شهید عطاجنب پارک خاتم االنبیاء به م ضعیت موجود به  33/62واقع در خیابان  متر مربع در و

 ریال 555/555/055/3مبلغ 

 :ب : شرایط مزایده

شهرداري نزد  65111163231113درصد قیمت پایه مغازه هاي تجاري را به عنوان سپرده به حساب  0متقاضیان بایستي  -1

سنه مهر ا سراب واریز و فیش مربوطه را بانک قرض الح شعبه  ستادیران  سامانه  ست   بعد از ثبت در  به همراه درخوا

کتبي و مبلغ پیشنهادي و رسید ثبت سامانه ستاد در پاکت سربسته)سپرده واریزي پاکت الف ، تائیدیه ثبت در سامانه 

شنهاد قیمت در )پاکت  شنهادي خود را مطابق برگ پی سب ستاد در پاکت ب ، قیمت پی ج( و  مجموع را در پاکتي منا

به   53/15/1051سررربسررته و مهر شررده تحویل نمایند از تاریآ نشررر هخرید هگهي حداک ر تا ده روز تا هخر وقت اداري 

  5دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت دارند

 5شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است  -6

 5به تقاضاهاي مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد  -3

 5هزینه هاي متعلقه ) نشر هگهي ، دارائي و دفترخانه و ... ( به عهده برنده مزایده خواهد بود  -0

از برندگان سپرده سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک  -0

 هن به نفع شهرداري ضبط خواهد شد . 

شماره تلفد هاي -2 شتر به دایره درهمد مراجعه و یا با  سب اطالعات بی ضیان جهت ک صل  03661123 – 21متقا تماس حا

   5نمایند

 واحدهاي تجاري فاقد پارکینگ میباشند %   -3

 مایند%              متقاضیان جهت ارائه قیمت به سامانه ستاد مراجعه فر -1

 6551550113555513     شماره مزایده ثبت شده در سامانه ستاد -9
      

 

 

                


