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 قیمت  پیشنهاد برگ  –  مزایده شرایط شرکت در : شامل
 

 

 

  

قطعه زمین  11شوراي اسالمی شهر ایلخچی تعداد  01/11/1398مورخه46به استناد صورتجلسه شماره  دارد نظر در ایلخچی شهرداري

اشرایط ذیل به فروش برساند متقاضـیان میتواننـد   واقع در ایلخچی  را از طریق مزایده عمومی ب) مسکونی ـ باغ (با کاربري بشرح ذیل 

 .بادرنظرگرفتن شرایط ذیل دراین مزایده شرکت نمایند 

  

  

  مشخصات مزایده  - 1

  شهرداري ایلخچی: نام دستگاه برگزارکننده  مزایده  - 1/1

  چیشهرداري ایلخ –شهر ایلخچی  –استان آذربایجانشرقی : آدرس دستگاه برگزارکننده  مزایده -  ٢/١

  )مسکونی ـ باغ(قطعه زمین واقع در ایلخچی با کاربري بشرح ذیل  11تعداد فروش : موضوع مزایده  - 3/1

  www.sh-eilkhchi.irدبیرخانه شهرداري ایلخچی و یا سایت شهرداري به آدرس  :محل دریافت اسناد مزایده  - 4/1

 اسناد مزایده

 قطعه زمین از امالك شهرداري ایلخچی11

 )31/01/1399:نوبت اول   –مرحله اول(                    

  )08/02/1399: نوبت دوم  –مرحله اول (                  
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   دبیرخانه شهرداري ایلخچی:محل تحویل پیشنهادها  - 5/1

  18/02/1399شنبه مورخه پنجروز 30/13تاساعت :زمان تحویل اسناد  - 6/1

 محل ساختمان شهرداري -همانروز : زمان و محل بازگشایی پاکات  - 7/1

 قیمت قطعات و مبلغ تضمین شرکت درمزایده – 2

ـ   تی سـپرده شـرکت   قیمت ومبلغ تضمین شرکت درمزایده مربوط به هرقطعه مطابق جدول اطالعات ملک میباشدو متقاضـی میبایس

 . درمزایده قطعه انتخابی خودرا بصورت ضمانت نامه بانکی یا  بصورت نقدي ارائه نماید 

 ملـی  بانک ایلخچی  نزد شهرداري   3100001675001شماره سپرده حساب به نقدي مبلغ فوق درصورت پرداخت بصورت –تبصـره  

 .واریزگردد 

 :مهر شرکت / امضا                                                                                       :         سمت / نام و نام خانوادگی         
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  مشخصات قطعات  -3

  

  

  

  

  مهر شرکت / سمت                                                                                 امضا / نام و نام خانوادگی 

  

  

  

 ردیف
شماره 

  قطعه
  موقعیت

نوع و شماره 

 سند مالکیت
 مساحت ملک کاربري

به (قیمت مبناء قطعه 

 )ریال

به (مبلغ سپرده 

 )ریال
 آدرس

1  -  
سمت 

  شرقی
909/828/27 

آپارتمان 

 مسکونی
44/114 000/000/330/1 000/000/70 

ایلخچی ـ مجتمع مسکونی 

 1ط 7بلوك- میالد

2 S1 
جنوبی 

  شرقی
 انتهاي کوي بهارستان 000/000/50 000/000/953 161 مسکونی سند عادي

3 S2 انتهاي کوي بهارستان 000/000/45 000/000/890 164 مسکونی سند عادي  شرقی 

4 S3 انتهاي کوي بهارستان 000/000/50 000/000/920 189 مسکونی سند عادي  شرقی 

5 S4  انتهاي کوي بهارستان 000/000/53 000/000/010/1 175 مسکونی سند عادي  جنوبی 

6 S5 انتهاي کوي بهارستان 000/000/50 000/000/943 164 مسکونی سند عادي  شرقی 

7 S6 
شرقی 

  غربی
 انتهاي کوي بهارستان 000/000/55 000/000/030/1 169 مسکونی سند عادي

 000/000/80 000/000/576/1 111 مسکونی سند عادي  غربی  -  8
 کوچه شهید- شهریور17خ

 ولیزاده

9 G4 
جنوبی 

  غربی
 متري دوم 18-منطقه گاوداري 000/000/50 000/000/000/1 230 مسکونی سند عادي

 مسیر آب زرینه رود -خ جامی 000/000/35 000/164/658 52/337 باغ سند عادي  -   -  10

11  -  
غربی 

  جنوبی
 40/56 مسکونی سندعادي

000/000/343  

 

 مشعب از خیابان شهریار 000/000/20
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  نحوه پرداخت   – 4

پس از ابالغ کتبی برنده ، نقداً قیمت پیشنهادي را یکجا بحساب )هفت روز(برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته 

  .شهرداري واریز و به انعقاد قرارداد اقدام نماید

 نشود قرارداد انعقاد به روزحاضر هفت تا حداکثر قانونی ابالغ از پس یا کند خودداري معامله انجام از مزایده برنده هرگاه  –تبصره

 روز هفت مهلت ظرف نیز سوم و دوم برندگان که درصورتی و شد خواهد منعقد بعدي نفر با قرارداد و ضبط شهرداري نفع به او سپرده

 .شد خواهد ضبط شهرداري نفع به سپرده آنان نشوند قرارداد عقد به حاضر قانونی ابالغ از پس

 

  حویل پاکاتشرایط تهیه و ت  -5

ضمانت نامه بانکی یا  فیش واریزي نقدي شرکت  متقاضیان میبایستی صفحات اسناد شرکت درمزایده راامضاء وبهمراه  -  1/5

 پاکت دو هر وپس ازبستن درب پاکات  داده قرار  )ب  (پاکت  را درداخل پیشنهادي مبلغ قیمت و )الف  (داخل پاکت  درمزایده را در

به دبیرخانه  18/02/1399شنبه مورخه پنج روز 30/13قرارداده ودرب پاکت را مهر نموده و حداکثر تاساعت  )ج ( ت در پاک را ب و الف

  .شهرداري تسلیم ورسیداخذ نماید 

و شماره سند مالکیت و مساحت  قطعه شماره،  ردیف )پاکات الف ب ج ( ـ متقاضیان میبایستی بر روي پاکات پیشنهادي  2/5

  .درخواستی خود را درج نماینددرس  قطعه و آملک 

 اثر ترتیب سپرده فاقد ومبهم و مشروط و مخدوش پیشنهادات باشد وبه) عددي و حروفی ( ـ قیمت پیشنهادي باید بطورخوانا  3/5

  .شد نخواهد داده

روزنامه به عهده برنده مزایده می  ـ کلیه هزینه ها اعم از هزینه انتقال سند ـ دارائی ـ دفترخانه ـ ثبت اسناد و هزینه آگهی 4/5

  .باشد 

انتقال به غیر نبوده و سند شهرداري الزاماً  فقط بنام برنده مزایده و واگذاري قطعات پیشنهادي برندگان بهیچ عنوان قابل – 5/5

تعیین هویت برنده مزایده ،  انتقال می یابد و بعد از آن خریدار می تواند نسبت به انتقال به غیر اقدام نماید و همچنین جهتواگذار و

  .کپی کارت ملی در پاکت الف الزامی است

ـ برابر مقررات ، شرکت کننده نباید مشمول قانون ممنوعیت موضوع منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در  6/5 

  . معامالت دولتی باشند

  . است مختار پیشنهادات کلیه قبول یا رد در شهرداري -7/5

  

 
  :مهر شرکت / امضا :                                                                                               سمت / نام و نام خانوادگی         
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  سایرشرایط – 6

 . اخذپروانه ساختمانی ، انشعاب آب ، برق ، گاز و سایر  هزینه ها بعهده خریدارمیباشد   – 1/6

   

 :مهر شرکت / امضا :                                                                                               سمت / نام و نام خانوادگی         
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  ››فرم پیشنهاد قیمت ‹‹ 

  

  

صـادره از  ........................ بـه شـماره ثبـت    / به شـماره شناسـنامه  ............................. ...شرکت / فرزند...................................... اینجانب 

بـا اطـالع   ......................... .....................................................به نشانی............................. شغل ........................ متولد سال ............................. 

کامل از شرایط مزایده  و قبـول مفـاد آن کـه بـه پیوسـت فـرم پیشـنهاد مـی باشـد متقاضـی موضـوع آگهـی مزایـده شـماره               

باشم و پیشنهاد قیمت خود را براساس موارد  می .................................مندرج در روزنامه ................................. مورخ ............................... 

  .اعالم می نمایم) بحروف) .............................................. (بعدد(ریال .............................................. اعالم شده به مبلغ 

  :چنانچه پیشنهاد اینجانب  مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم

  .دت حداکثر یک هفته اقدامات الزم جهت امضاء قرارداد را بعمل آورم ظرف م - 1

  .تأیید می نمایم کلیه ضمائم اسناد و مدارك مزایده جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود - 2

  .اطالع کامل دارم که دستگاه مزایده گزار الزامی براي قبول هریک از پیشنهادها را ندارد - 3

 

  

 :امضاء متقاضی

 :تاریخ

  

 

            
 

                                                                                                                             

<EMZA>    
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