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(( شرايط آگهي مزايده فروش زمين جنب فرهنگسراي شهرداري ))
براساس مصوبه شماره /55/150ش مورخ  55/3/5شوراي اسالمي شهر درچه شهرداري در وظر دارد وسبت به
فروش يك قطعه زميه با شرايط و وضع موجود بدون پرواوه ساخت و تفكيك واقع در درچه  ،با شرايط زير اقدام ومايد:
 -1قيوت اٍليِ زهيي تراساس مارضٌاسي رٍز از قرار ّرهتر هرتغ  19/000/000ريال هي تاضس.
 -2آزرس  :زرچِ ذياتاى آيت الِ زرچِ اي جٌة فرٌّگسراي ضْرزاري هي تاضس
 -3هتراش زهيي تِ هساحت حسٍز  834.85هتر هرتغ طثق مرٍمي پيَست هي تاضس
-4

ضرمت مٌٌسگاى هثلؾ  800/000/000ريال هقطَع تؼٌَاى سپرزُ تِ حساب ضوارُ  0215433558004ضهْرزاري
ًسز تاًل هلي ضؼثِ زرچِ ٍاريس ٍ يا ضواًت ًاهِ تاًني ضرمت زر هسايسُ ػوَهي هؼازل هثلؾ فَق ّوراُ تا هسارك
مِ ضاهل ( تره آگْي هسايسُ هْر ٍ اهضاء ضسُ ٍ فيص ٍاريسي هثلؾ  800/000/000ريال ٍجِ الضواى ٍ يا ضهواًت
ًاهِ تاًني ٍ تره هطرصات ضرمت مٌٌسُ تِ صَرت ذَاًا  ،ماهل ٍهْر ٍ اهضاء ضهسُدزر پامهت قهرار زازُ ٍ تهِ
زتيرذاًِ حراست ضْرزاري تحَيل ٍ رسيس زريافت ًوايٌس

 -5مليِ ضرمت مٌٌسُ گاى تراي ضرمت زر هسايسُ هي تايست هثلؾ  200/000ريال تاتت ذريس اسٌاز هسايسُ تِ حساب
ضوارُ  0104511093004ضْرزاري ًسز تاًل هلي ضؼثِ زرچِ ٍاريس ٍضويوِ هسارك ذَز ًوايٌس
 -6مسايده بصورت حضوري مي باشد .
 -7ضرمت مٌٌسُ گاى هي تَاًٌس قيوت پايِ هَرزًظر ذَز ( مِ تايس تيطتر از ًرخ مارضٌاسي تاضسد را زر فرم پيطٌْاز
قيوت اٍليِ اػالم ًوَزُ ٍزر ازاهِ حضَر آًْا زر جلسِ ٍ اػالم ًرخ قطؼي السامي است
 -8تِ هسارك ًاقص  ،هرسٍش ٍ ًاذَاًا ٍ ذالي ترتية اثر زازُ ًرَاّس ضس.
 -9ضرمت زر هسايسُ تِ هٌسلِ قثَل مليِ ضرايط هسايسُ ذَاّس تَز.
 -10جْت زريافت اسٌاز هسايسُ تا پاياى ساػت ازاري رٍز سِ ضٌثِ  95/4/29تِ اهَر هالي ضْرزاري هراجؼِ ًوايٌس .
 -11زهاى تحَيهل ههسارك ٍ قيوهت پيطهٌْازي تها سهاػت  13رٍز پهٌ

ضهٌثِ  95/4/31تهِ زتيرذاًهِ هحرهاًهِ ضهْرزاري

زرچِ تحَيل ًوائيس .
 -12جلسههِ رأس سههاػت  15رٍز ضههٌثِ هههَرخ  95/5/2زر هحههل ضههْرزاري تاحضههَر اػضههاي مويسههيَى ػههالي هؼههاهالت
ضْرزاري تطنيل ٍ ترًسُ تؼييي هيگرزز

 -13پهها از اػههالم پيطههٌْازات ٍ تؼيههيي ترًههسُ سههپرزُ ًسههر اٍل تهها سههَم ًگْههساري ٍ سههپرزُ سههاير ضههرمت
مٌٌسگاى هسترز هي گهرزز ٍ چٌاًههِ ًسهر اٍل هرت ههست  7رٍز از تهاريد اتهالؽ متثهي ضهْرزاري جْهت
تٌظين قرارزاز فرٍش اقسام ًٌوايس سپرزُ ٍي تسٍى تطريسات قهاًًَي تهِ ًسهغ ضهْرزاري ضهثط ذَاّهس ضهس
ٍ پا از اًقضاي هْلت تؼييي ضسُ ضْرزاري زر صَرت صهرفِ ٍ صهالب تها ًسهرات زٍم ٍ سهَم تهِ ترتيهة تها
تَجِ تِ هثلؾ پيطٌْازي قرارزاز هٌؼقس ذَاّس مهرز ٍ زر صهَرت اًصهرات ًسهرات زٍم ٍ سهَم ًيهس تهِ ّوهاى
ترتية ًسر اٍل ػول ذَاّس ضس.
 -14مويسيَى زر هَرز قثَل يا رز يل يا مليِ پيطٌْازّا هرتار است.
 -15مليِ ّسيٌِ ّاي ارزياتي ه مارضٌاسي ه هاليات ه تيوِ ٍ اًتقال هسارك هالنيت تِ ػْسُ ترًسُ هسايسُ ذَاّس تَز

علي اكبر محمودي
شهردار ردهچ

