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هب انم خدا وند بخشنده و مهربان
"ردهچ ،شهر شاهد نموهن کشور "

(( شرايط آگهي مزايده فروش زمين))
شهرداري درچٍ براساس مصًبٍ شمارٌ /89/511ش مًرخ  5989/8/89شًراي محترم اسالمی شهر درچهٍ  ،در
وظر دارد وسبت بٍ فريش يك قطعٍ زميه (عرصٍ) بٍ مساحت حديد  5119/98مترمربع با شرايط  ،داراي كاربري
اداري اوتظامی با ايلًيت تجاري اداري  ،داراي سىد قطعی ي بدين پرياوٍ ساخت بٍ آدرس درچهٍ ابتهداي خيابهان
شهيد وًاب صفًي (زميه ساختمان فعلی شهرداري) با شرايط زير اقدام ومايد :
 -1قيوت اٍليِ سهيي تزاساس مارضٌاسي رٍس اس قزار ّزهتز هزتغ ًَ( 95/000/000دٍ ّطت هيليَى )ريال هي تاضذ مِ
ضزايط پزداخت ٍجِ هلل تَسط تزًذُ هشايذُ تصَرت سيز هي تاضذ .
ً -1-1حَُ پزداخت پٌجاُ درصذ (ً ) %50قذ ٍ سي درصذ (  ) %30سِ هاُ تؼذ اس پزداخت اٍل ٍ الثاقي (( تيست دصدذ
( )% 20تاقي هاًذُ سهاى تحَيل سهيي ،مِ تحَيل سهيي ٍ تخليِ آى (اػياًي هلل )تؼذ اس ينسال اًجام هي پذيزد)) .
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ضزمت مٌٌذگاى هثلؾ  7/500/000/000ريال هقطَع تؼٌَاى سپزدُ تِ حساب ضوارُ  0215433558004ضْزداري
ًشد تاًل هلي ضؼثِ درچِ ٍاريش ٍ يا ضواًت ًاهِ تاًني ضزمت در هشايذُ ػوَهي هؼادل هثلؾ فَق ّوزاُ تا هذارك
مِ ضاهل ( تزه آگْي هشايذُ هْز ٍ اهضاء ضذُ ٍ فيص ٍاريشي هثلؾ  7/500/000/000ريال ٍجِ الضواى ٍ يا ضواًت
ًاهِ تاًني ٍ تزه هطخصات ضزمت مٌٌذُ تِ صَرت خَاًا  ،ماهل ٍ هْز ٍ اهضاء ضذُ)در پامت قزار دادُ ٍ تِ
دتيزخاًِ حزاست ضْزداري تحَيل ٍ رسيذ دريافت ًوايٌذ
مليِ ضزمت مٌٌذُ گاى تزاي ضزمت در هشايذُ هي تايست هثلؾ  438/500ريال تاتت خزيدذ اسدٌاد هشايدذُ تدِ
حساب ضوارُ  0104511093004ضْزداري ًشد تاًل هلي ضؼثِ درچِ ٍاريش ٍضويوِ هذارك خَد ًوايٌذ
تِ هذارك ًاقص  ،هخذٍش ٍ ًاخَاًا ٍ خالي تزتية اثز دادُ ًخَاّذ ضذ.
ضزمت در هشايذُ تِ هٌشلِ قثَل مليِ ضزايط هشايذُ خَاّذ تَد.

 -6جْت دريافت اسٌاد هشايذُ تا پاياى ساػت اداري رٍس دٍضٌثِ  98/3/27تِ اهَرهالي ضْزداري هزاجؼِ ًوايٌذ .
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سهدداى تحَيددل هددذارك ٍ قيوددت پيطددٌْادي تددا پايدداى سدداػت اداري رٍس سددِ ضددٌثِ هددَر  98/3/28تددِ
دتيزخاًِ هحزهاًِ ضْزداري درچِ تحَيل ًوائيذ .
جلسِ رأس ساػت  15رٍس چْارضدٌثِ هدَر  98/3/29در هحدل ضدْزداري تدا حضدَر اػضداي مويسديَى
ػالي هؼاهالت ضْزداري تطنيل ٍ تزًذُ تؼييي هي گزدد
پددا اس اػددالم پيطددٌْادات ٍ تؼي ديي تزًددذُ سددپزدُ ًوددز اٍل تددا سددَم ًپْددذاري ٍ سددپزدُ سددايز ضددزمت
مٌٌذگاى هستزد هي گدزدد ٍ چٌاًهدِ ًودز اٍل دزت هدذت  7رٍس اس تداري اتدالؽ متثدي ضدْزداري جْدت
تٌظين قزارداد فزٍش اقذام ًٌوايذ سپزدُ ٍي تذٍى تطزيوات قداًًَي تدِ ًودغ ضدْزداري ضدثط خَاّدذ ضدذ
ٍ پا اس اًقضاي هْلت تؼييي ضذُ ضْزداري در صَرت صدزفِ ٍ صدالب تدا ًودزات دٍم ٍ سدَم تدِ تزتيدة تدا
تَجِ تِ هثلؾ پيطٌْادي قزارداد هٌؼقذ خَاّذ مدزد ٍ در صدَرت اًصدزات ًودزات دٍم ٍ سدَم ًيدش تدِ ّوداى
تزتية ًوز اٍل ػول خَاّذ ضذ.
مويسيَى در هَرد قثَل يا رد يل يا مليِ پيطٌْادّا هختار است.

 -11مليِ ّشيٌِ ّاي ارسيداتي د مارضٌاسدي د هاليدات د چداج آگْدي _ تيودِ ٍ اًتقدال هدذارك هالنيدت تدِ ػْدذُ تزًدذُ
هشايذُ خَاّذ تَد.

 -12راي مويسدديَى تزاسدداس هددادُ  7آئدديي ًاهددِ هددالي ضددْزداريْا ددي  7رٍس اػددالم هددي گددزدد.
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