 : 88/2/84/48881شماره
 : 88/48/24تاریخ

آگهي مزایده نوبت اول
شهرداري مهاباد در اجراي بند 1صورتجلسه عادي شماره 27مورخه  99/9/22شوراي محترم اسالمي شهر و نامه ي شماره  1441/1/22/9118مورخه ي  99/9/22هیات تطبیق مصووبات
معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه ي شهرستان مهاباد نسبت به واگذاري امتیاز سرقفلي سالن غذاخوري طبقه اول مجتمع تجاري ساحل  ،قطعه زمین تحت پالک ثبتوي  992فرعوي از
 2772اصلي واقع در محله ي شصت دستگاه  ،سرقفلي مغازه هاي شماره  12و  12و  4طبقه همکف مجتمع تجاري – اداري – مسکوني قره داغي  ،آپارتمان اداري شماره  22طبقه اول اداري
ضلع غربي مجتمع تجاري – اداري – مسکوني قره داغي و آپارتمان مسکوني واقع در ضلع جنوب شرقي طبقه دوم مسکوني ( طبقه چهارم ) مجتمع تجاري – اداري – مسکوني قره داغي را
برابر وضع موجود با قیمت كارشناسي پایه از طریق مزایده بشرح ذیل به افراد واجد شرایط واگذارمي نماید.
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ارزش سررفلی س سررغذا ورر ابقر ول ررت ا ت اری ررح رررغر سررغ
 2/433/333/333ر غت ال غ سپف ه جه

-1

لطعرت زارریا پر
جه

-0

هفپ

ارزش سررفلی س ازررغزه ه ر غره  12ول ررت ک کررت اری ررح رررغر – ا ار – ا ررکققس لررفه اوررس یکیکررس از کرربت کررغ
غ لی
غ لی

پغره غسس ا ق

کغ ت  0/833/333/333ر غت ال غ سپف ه جه

هفپ

غ لی

پغره غسس ا ق

کغ ت  723/333/333ر غت ال غ سپف ه جه

هفپ

لیررس  1 1 0فعررس از  1 061فعررس از  061اصر س ررت ا ررغ
لیررس  1 1 0فعررس از  1 061فعررس از  061اص ر س ررت ا ررغ

آکغر رغ ا ررکققس الرح ر عر ح ج رق

فا ف عح اقجق غ لی
هررفلس ول رت

ا ررکققس ول رت ههررغر

ایف اف رح الرح ر بیغ رغ ج هرقر اسرباس رغال ف از ههرغر راه آزا
سپف ه جه

هفپ

کغ ت  1/023/333/333ر غت ال غ سپف ه جه

لیررس  1 1 0فعررس از  1 061فعررس از  061اص ر س ررت ا ررغ
هفپ

رد

فا رف عرح اقجرق

اقلرغر

رد

ککری

 93/33ایررف اف ررح الررح ر بیغ ررغ

رازا ده 117/233/333ر غت

اری رح رررغر – ا ار – ا ررکققس لرفه اوررس یکیکرس از کرربت کرغ
کغرپی ر

 11/33ایررف اف ررح الررح ر بیغ ررغ ج هررقر

رازا ده 07/233/333ر غت

آکغر ررغ ا ار ه ر غره  11ول ررت ا ت ا ار ع ر ح وف ررس اری ررح رررغر – ا ار – ا ررکققس لررفه اوررس یکیکررس از کرربت کررغ
پغره غسس ا ق

 67/23ایررف اف ررح الررح ر بیغ ررغ ج هررقر

رازا ده 193/333/333ر غت

ارزش سررفلی س ازررغزه ه ر غره  6ول ررت ک کررت اری ررح رررغر – ا ار – ا ررکققس لررفه اوررس یکیکررس از کرربت کررغ

ج هقر اسباس غال ف از ههغر راه آزا
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پغره غسس ا ق

کغ ت  6/133/333/333ر غت ال غ سپف ه جه

هفپ

لیررس  1 1 0فعررس از  1 061فعررس از  061اصر س ررت ا ررغ

 26/23ایررف اف ررح الررح ر بیغ ررغ ج هررقر

رازا ده 113/333/333ر غت

ارزش سررفلی س ازررغزه ه ر غره  14ول ررت ک کررت اری ررح رررغر – ا ار – ا ررکققس لررفه اوررس یکیکررس از کرربت کررغ

اسباس غال ف از ههغر راه آزا
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 191/00ایررف اف رح الررح ر اپ ررت

ه ر

سررییغه – اقیهرغ پقهررت پشررغ رز  11رغ لی ر

پغره غسرس ا ررق

کغ ررت  0/833/333/333ر رغت ال ررغ سررپف ه

رازا ده 193/333/333ر غت

اسباس غال ف از ههغر راه آزا
-2

رازا ده 183/333/333ر غت

کرربت لیررس  884فعرس از  1772اصر س رت ا ررغ

اسباس غال ف از ههغر راه آزا
-6

هفپ

الررح ر ررغز  D1یکیکررس از کرربت لیررس  1032/1/11اصرر س ررت ا ررغ

 684ایررف اف ررح الررح ر ررقار بلفقیررغر ررغ لی رر

پغره غسررس ا ررق

کغ ررت

را رغ ق ر پغ ی ر

لیررس  1 1 0فعرس از  1 061فعررس از  061اصر س ررت ا ررغ
آهرپزبغقت رغ لی ر

پغره غسرس ا رق

133/33

کغ رت  1/433/333/333ر رغت ال رغ

رازا ده 103/333/333ر غت

لذا پیشنهاد دهندگان باید :
متقاضیان جهت شرکت در مزایده از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( (www.setadiran.irثبت نام نموده و مبلغ  ٪5قیمت پایه به ازاي هر قطعه زمین یا واحد مورد نظر را بهه نوهوان سههرده جههت
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شرکت در مزایده براي هر واحد به حساب  088155555/11به نام شهرداري مهاباد نزد بانك سهه مرکزي واریز و فیش واریزي را بهه ضهمیمه فهرم پیاهوهادي از مور هه  88/11/22تاسهانت آ هر وقهت اداري روز
چهارشوبه مور ه 88/11/2به واحد حراست شهرداري تحویل و رسید دریافت فرمایود.
-2

پیاوهادات واصله رأس سانت  11روز پوجاوبه مور ه ي  88/11/0در حضور انضاء محترم کمیسیون معامالت شورا و شهرداري باز و قرائت واهد شد .

-0

به پیاوهاداتی که کمتر از قیمت پایه بوده و یا نا وانا باشود و نیز پیاوهاداتی که فاقد سهرده و یا بعد از موند مقرر واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

-4

درصورت صالحدید انضاي کمیسیون ،مزایده به صورت حضوري برگزار واهد شد لذا حضور کلیه شرکت کوودگان الزامی می باشد .

-5

سهرده نفرات اول تا سوم شرکت کوودگان در مزایده تا انجام قطعی معامله با برنده مزایده در حساب سهرده شهرداري نگهداري واهدشد که در صورت انصراف برنده مزایده ( پس از انالم نتیجه قطعهی سههرده وي بهه
نفع شهرداري ضبط و امتیاز به نفر بعدي واگذار واهد شد .

-6

کمیسیون در رد یا قبول پیاوهادات مختار واهد بود و حق هر گونه ادنا و انتراض را شرکت کوودگان در این راستا تحت هیچ شرایطی ندارند .

-7

شرکت کوودگان در مزایده باید تبصره  0ماده  22قانون موع مدا له کارکوان دولت در معامالت دولتی و همچوین بود ( و ماده  11قانون وظیفه نمومی را رنایت نمایود .

-8

واگذاري امالک مذبور از طریق مزایده و بصورت نقدي انجام واهد شد  .لذا برنده مزایده انم از اشخاص حقوقی و حقیقی (پیمانکاران و مجریان طرحهاي شهرداري موظف است ظرف  48سانت پس از انجهام مزایهده
نسبت به واریز مبلغ پیاوهادي مزایده به شماره حساب  088188888/61بانك سهه مرکزي بوام شهرداري مهاباد بصورت نقدي اقدام نمایود.در غیر این صورت امتیاز به نفر بعدي واگذار و سهرده بهه نفهع شههرداري ضهبط
واهد گردید.

-8

مغازه مذکور فاقد سود ثبتی و بصورت سرقفلی واگذاري می گردد .

-11

واحد هاي آپارتمانی مذکور برابر وضع موجود واگذار و بعد ازتایید سازمان نظام مهودسی وگرفتن پایانکار وانجام وپردا ت هزیوه ها وتفکیك طبقات ،سودمالکیت رسمی واحد مذکور نسهبت بهه تفهویک وکالهت نامهه
بالنزل واحدهاي مذبور به نام برنده مزایده اقدام میگردد در ضمن کلیه هزیوه هاي الزم انم از :محضري –دارایی وشهرداري وغیره تا زمان دریافت سودمالکیت رسمی وهزیوهه انتقهال وتحویهل آن برنههده برنهده مزایهده
میباشد.
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پس از انجام مزایده و انالم برند ه به موظور تسریع در انجام مراحل نقل و انتقال کلیه هزیوه هاي مربوطه انتقال سود،آماده سازي ،استعالم ثبتی ،دارایی و دفتر انه توسط برنده مزایده پردا ت واهد شد.

-12

کلیه امالک مربوطه برابر وضعیت موجود واگذار هزیوه هاي سا ت و ساز و اناعابات آب  ،برق  ،تلفن و دمات رفاهی قطعه زمین هاي فوق برنهده برنده مزایده می باشد.

«

متقاضیان جهت اطالع بیشتر مي توانند به امور امالک شهرداري مراجعه یا با شماره تلفنهاي  844-42224117 –42222448تماس حاصل ویا به سایت پورتال سامانه تداركات الکترونیکي دولت به شورح

ذیل مراجعه فرمایند » .
www.setadiran.ir
شهرداري مهاباد

