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آگهی تجديد مزايده عمومی
شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد ماده  31آیین نامه معامالت شهرداری و مصوبه شورای اسالمی شهر سرایان  ،يك قطعه زمين با
كاربري مسكوني واقع در بلوار آيت اهلل خالصي را برابر اسناد و مدارک از طریق مزایده كتبی به فروش رساند  .متقاضیان می توانند
از تاریخ انتشار آگهی به مدت  31روز كاری تا پایان وقت اداری  3100/90/90به واحد درآمد شهرداری به آدرس  :سرایان  -میدان قدس
– شهرداری سرایان و یا به سایت شهرداری سرایان  www.sarayan.irمراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده
نسبت به تحویل اسناد و مدارک مزایده ،در پاكت الک و مهر شده به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمایند.

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مزایده :
* متقاضی اقرار می نماید کلیه اسناد مزایده را به دقت مطالعه نموده و از محل برابر کروکی بازدید نموده و هرگونه ادعای
بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید .
* الیحه منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب  3111/39/00و قوانین مربوطه در این مزایده جاری
است .
* زمان بازگشایی اسناد مزایده  :ساعت  0صبح روز چهارشنبه مورخ 3100/90/39می باشد.
* مهلت و محل تسلیم پیشنهادات :
پیشنهاد دهندگان می بایست ضمن امضا کلیه اسناد ومدارک نسبت به تحویل آن تا پایان وقت اداری مورخه  3100/90/90به
آدرس  :سرایان – میدان قدس -دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمایند.
* سپرده شرکت در مزایده بایستی به صورت نقد به حساب سپرده  1399999000990نزد بانک ملی به نام شهرداری سرایان
واریز ویا به صورت ضمانت نامه بانكی در وجه شهرداری با اعتبار سه ماهه از تاریخ بازگشایی پاکت ها و یا چک تضمینی بانكی
معتبر بوده و رسید مربوطه به ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت الک ومهر شده ارائه گردد.
* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند مكلف به واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده در مدت زمان تعیین شدده مدی
باشند.

* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 31روز به استثنای ایام تعطیدل بده
آدرس موضوع مورد مزایده جهت بازدید مراجعه نمایند .
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* بر اساس ماده  1آیین نامه معامالت شهرداری مدت زمان الزم برای بررسی پیشنهادها  ،تشخیص و ابالغ به برندده مزایدده از
تاریخ بازگشایی پاکت ها به مدت هفت روز تعیین می گردد و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تدا بیسدت روز
دیگر قابل تمدید می باشد .
* شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف شهرداری در موضوع ماده  13آئین نامه معامالت شدهرداری
می باشد.
* چنانچه برنده اول از انجام قرارداد خودداری نماید یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر بده انعقداد قدرارداد نشدود
سپرده وی ضبط ودر صورت وجود شرایط ماده 00آیین نامه معامالت دولتی  ،به ترتیب به نفر دوم و سوم اعالم که اگدر برنددگان
دوم و سوم نیز ظرف مدت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها نیدز ضدبط و مزایدده تجدیدد
خواهد شد .
* پیشنهاد قیمت متقاضیان می بایست  19روز از تاریخ بازگشایی اعتبار داشته باشد.
*کمیسیون مزایده در تاریخ  00/90/39رأس ساعت  0صبح روز چهارشنبه در محل شهرداری سرایان برگزار خواهد شد  .لذا از
کلیه شرکت کنندگان دعوت می شود در صورت تمایل در جلسه شرکت فرمایند .
شرایط مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:
-3شهرداری از قبول پیشنهادات مخدوش ،مشروط و فاقد فیش واریزی معذور است .
 -0پیشنهاد دهندگان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره  1399999000990سپرده شهرداری سرایان نزد
بانک ملی واریز نمایند .و رسید مربوطه به ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت الک و مهرشده به دبیرخانه محرمانه شهرداری
تحویل نمایند .
-1شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
-4برنده مزایده می بایست ظرف مدت 1روز از تاریخ ابالغ نسبت به واریز مبلغ به حساب شماره  1399999004993جاری
شهرداری سرایان اقدام و رسید مربوطه را به واحد درآمد شهرداری تحویل نماید .
 -3هزینه های انتقال سند  ،مالیات و عوارض و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.
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قيمت پايه (ریال)

قيمت هر متر مربع
(ریال)

1

زمین مسكونی به متراژ  019متر مربع بلوار آیت اهلل خالصی

سپرده شركت در
مزايده (ریال)

3/100/000

131/999/999

13/039/999

(پالک شماره  304فرعی از  300اصلی ) روبروی سایت اداری

رضا مطلبي پور

نام ونام خانوادگي متقاضي

شهردار سرايان

امضاء واثر انگشت
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شهرداری محترم سرایان
باسالم

اح ترامدددا ی اینجاندددب  ....................................فرزندددد  ..................................بددده شدددماره
شناسدددددنامه  ...............................صدددددادره از  ...................................و کدددددد ملدددددی
.............................................بددده آدرس  ..................................................... ....و شدددماره تلفدددن
 ......................................آگهدددی مزایدددده شدددماره  99-792مدددورخ  0999/ 20 / 72در
رابطه با فروش یک قطع زمین مسدكونی واقدع در بلدوار آیدت اهلل خالصدی را ر یدت و کدامال
مطالعه نموده لذا پ یشنهاد قیمت خدود را جهدت خریدد بده مبلدغ  ......................ریدال اعدالم
میدددارم ضددمنا فددیش شددماره  ................................بدده مبلددغ  ............................ریددال جهددت
سپرده شرکت در مزایده ضمیمه درخواست می باشد .

آدرس محل سكونت:
شماره تماس:

نام و نام خانوادگی متقاضی
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