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  آگهی مزایده واگذاري امالك شهرداري ملکان

 دوم اول و مرحله اول/ نوبت 

 03/99/ 10مورخ  2166شماره: 

شوراي محترم اسالمی شهر ملکان امالك خود را بـا رعایـت شـرایط مقـرر در ایـن  5-110صورتجلسه  6شهرداري ملکان در نظر دارد به استناد بند 

 ار نماید.آگهی به شرح جدول زیر واگذ

 نوع کاربري آدرس شماره قطعه ردیف
هر  مساحت

 (مترمربع)قطعه

 هر قطعه قیمت پایه

 )بریال(

براي هر  مبلغ سپرده

 قطعه(بریال)

1 
قطعه  14تعداد 

 شمالی

متري  20منشعب از خیابان  -4باکري -متري 10خیابان 

 شهرك ولیعصر

 

 240 مسکونی
000/000/640/2 

 
000/000/132 

2 
قطعه  14تعداد 

 جنوبی

متري  20منشعب از خیابان  -5باکري -متري 16خیابان 

 شهرك ولیعصر

 

 مسکونی

240 
000/000/880/2 

 
000/000/144 

3 
قطعه دونبش 

 شمالی

متري شهرك  20خیابان  -4باکري -متري 10خیابان 

 ولیعصر

 

 مسکونی

238 000/000/094/3 000/000/155 

4 
قطعه دونبش 

 جنوبی

 متري شهرك ولیعصر 20خیابان  متري با 16خیابان 

 

 مسکونی
190 000/000/565/2 000/000/128 

بنام شهرداري ملکان نزد بانک مهـر  2022113221514002بایست سپرده شرکت در مزایده را بصورت نقد به شماره حساب شرکت کنندگان می ـ1

در فرم تحـویلی شـهرداري را در پاکـت ب و پاکت الف و قیمت پیشنهادي  ایران واریز و فیش مربوطه و یا ضمانت نامه بانکی و مدارك تحویلی را در

 به دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت نمایند.  01/04/99تا روز یکشنبه مورخ هر دو پاکت را در پاکت سربسته 

پرده وي به نفع شهرداري ملکان ضبط و بـا نفـرات سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر اول نگهداري تا در صورت انصراف نفر اول س -2

 بعدي به همین روال عقد قرارداد شود. 

بـه  01/04/99روز یکشنبه مورخ  ) 13:30(ساعت متقاضیان بایستی جهت دریافت مدارك آگهی مزایده و تکمیل و ارائه مدارك تا وقت اداري -3

 امور مالی شهرداري مراجعه نمایند.

ایط آگهی را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از مفاد آن نسبت به تکمیل مدارك و واریز مبلغ سپرده و با ارائه ضمانت متقاضیان باید شر -4

 نامه بانکی اقدام و مدارك درخواستی را بطور کامل ارائه نمایند.

 آیین نامه مالی شهرداري ها به قوت خود باقی است. -5

 ك به صورت نقدي بوده و از بابت بدهی شهرداري به اشخاص تهاتر نخواهد شدفروش امال -6

 هر یک از پیشنهادات مختار است.کل و یا در رد و یا قبول معامالت شهرداري کمیسیون  -7

 ق قانون خواهد بود.تشکیل و نسبت به بازگشائی پیشنهادات اقدام و اعالم نتیجه طب 02/04/99دوشنبه مورخ روز جلسه کمیسیون معامالتی  -8

بنـام  3100000531009ریـال از بابـت تحویـل مـدارك بـه حسـاب شـماره  000/300پیشنهاد دهندگان بایستی در هنگام تحویـل مـدارك مبلـغ  -9

 شهرداري ملکان واریز و فیش آن بهمراه مدارك در پاکت الف قرار داده شود.


