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آگهي مزایده نوبت دوم
شهرداري مهاباد در اجراي بند 1صورتجلسه عادي شماره 24مورخه  88/8/8شوراي محترم اسالمي شهر و نامه ي شماره  1440/1/22/9308مورخهه ي 88/8/20
هیات تطبیق مصوبات معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه ي شهرستان مهاباد نسبت به واگذاري قطعه زمین شماره  2922فرعي از  2023/2933اصلي به مسهاتت
 231/18مترمربع واقع در شهرک تارا موسوم به پتوبافي با کاربري مسکوني را با قیمت کارشناسي پایه از طریق مزایده بشرح ذیل به افهراد واجهد شهرایا واگهذار
مي نماید.
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شش دانگ قطعه زمين تحت

پتك

بتيت  6626/2266/2266اصتي هته محت

پ يه  16/626/666/666ي ل متيغ مپرده جر

شرا

 661/11ميرمرهت ااقت د شترر

تت ا مومتوه هته پيوهت

هت قيمت

ا شا مت مبتو

د مزايده 206/066/666ي ل

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

-1

به عنوان سپرده جهت شرکت در مزایده براي هر واحد به حساب  088155555/11به نام شهرداري مهاباد نزد بانك سپه مرکزي واریز و فیش واریزي را به ضمیمه فرم پیشنهادي از مورخهه
 88/11/22تاساعت آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 88/11/2به واحد حراست شهرداري تحویل و رسید دریافت فرمایند.
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پیشنهادات واصله رأس ساعت  12روز پنجشنبه مورخه ي  88/11/0در حضور اعضاء محترم کمیسیون معامالت شورا و شهرداري باز و قرائت خواهد شد .
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به پیشنهاداتی که کمتر از قیمت پایه بوده و یا ناخوانا باشند و نیز پیشنهاداتی که فاقد سپرده و یا بعد از موعد مقرر واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

-4

درصورت صالحدید اعضاي کمیسیون ،مزایده به صورت حضوري برگزارخواهد شد لذا حضور کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد .
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سپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در مزایده تا انجام قطعی معامله با برنده مزایده در حساب سپرده شهرداري نگهداري خواهدشد که در صورت انصراف برنده مزایده ( پس از اعهالم
نتیجه قطعی ) سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و امتیاز به نفر بعدي واگذار خواهد شد .
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کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود و حق هر گونه ادعا و اعتراض را شرکت کنندگان در این راستا تحت هیچ شرایطی ندارند .
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شرکت کنندگان در مزایده باید تبصره  0ماده  22قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و همچنین بند ( و ) ماده  11قانون وظیفه عمومی را رعایت نمایند .
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واگذاري قطعه

-8
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زمین شهرک پتوبافی از طریق مزایده و بصورت نقدي انجام خواهد شد  .لذا برنده مزایده اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی (پیمانکاران و مجریان طرحهاي شهرداري )موظف است ظرف 48
ساعت پس از انجام مزایده نسبت به واریز مبلغ پیشنهادي مزایده به شماره حساب  088188888/61بانك سپه مرکزي بنام شهرداري مهاباد بصورت نقدي اقدام نمایند.در غیر این صورت امتیاز
به نفر بعدي واگذار و سپرده به نفع شهرداري ضبط خواهد گردید .ضمنا شرکت پیمانکاران و مجریان طرحهاي شهرداري در واگذاري قطعه مهذبور منهو بهه داشهتن تاییدیهه مهالی در اداره
امورمالی شهرداري ظرف مدت موعد مقرر می باشد.

 -11پس از انجام مزایده و اعالم برنده به منظور تسریع در انجام مراحل نقل و انتقال کلیه هزینه هاي مربوطه انتقال سند،آماده سازي ،استعالم ثبتی ،دارایی و دفترخانه توسط برنده مزایده پرداخت
خواهد شد.
 -12قطعه مربوطه برابر وضعیت موجود واگذار هزینه هاي ساخت و ساز و انشعابات آب  ،برق  ،تلفن وخدمات رفاهی قطعه زمین فوق برعهده برنده مزایده می باشد.

«

متقاضیان جهت اطالع بیشتر مي توانند به امور امالک شهرداري مراجعه یا با شماره تلفنهاي  344-42224119 –42222443تماس تاصل ویا به سایت پورتال سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به شهرح

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

