
                                  بسمه تعالی

  08/08/99مورخ  8/99/556ص/شماره آگهی مزایده عمومی           

 20و    30/06/99مورخ    28داري جهرم در اجراي مصوبه صورتجلسه هاي شماره شهر

شوراي  محترم اسالمی شهر جهرم در نظر دارد دو قطعه زمین واقـع   21/05/99مورخ 

در بلوار نخلستان با مشخصات ذیل  از طریق مزایده عمومی به صورت نقدي به فـروش  

  برساند.

مســـاحت   کاربري  شماره پالك  عنوان  ردیف

  (مترمربع)

ــه هــر  قیمــت پای

  مترمربع (ریال)

مبلـــغ ســـپرده 

شـــــــرکت در 

  مزایده (ریال)

  000/000/200  000/500/18  09/214  مسکونی  4/3573  زمین بلوار نخلستان  1

 000/000/361  000/000/21  2/343  مسکونی  3/3573  زمین بلوار نخلستان  2

می باشد، متقاضیانی که قصد  29/08/99پیشنهادات  پایان وقت اداري مورخ آخرین مهلت  قبول 

خرید بیشتر از یک قطعه داشته باشند می بایست جهت هر قطعه پاکت پیشنهادي مجـزا تنظـیم  و   

محـل تحویـل پاکـت پیشـنهادي واحـد       شماره هر قطعه روي پاکت مزایده درج  و تحویـل نماینـد.  

. شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشـنهادها مجـاز و مختـار    حراست شهرداري جهرم می باشد

میباشد. به پیشنهادهاي مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهائی کـه پـس از مهلـت مقـرر     

ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبلغ سپرده  شرکت در مزایده  بابت هر قطعه در لیسـت  

به صورت ضـمانت نامـه بـانکی معتبـر در وجـه شـهرداري        مذکور مشخص گردیده  که می بایست

نزد بانک ملی شعبه جهرم  مـی باشـد، هزینـه     0106437212008جهرم یا واریز وجه به حساب 

مزایده و کلیه هزینه هاي نقل و انتقال و غیره به عهده برنده مزایده میباشد،  برندگان اول تا سـوم  

وند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط میگردد. در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نش

ــایت    ــه سـ ــتر بـ ــالع  بیشـ ــت اطـ ــد جهـ ــیان میتواننـ ــماره   www.jahrom.irمتقاضـ ــا شـ ــا بـ و یـ

تماس و به واحد حقوقی و امالك و جهـت دریافـت اوراق مزایـده و سـایر      071-54234770تلفن

بـه واحـد امـور مـالی      می باشـد،   اطالعات و جزئیات و کروکی زمین که در اسناد مزایده  مندرج

  .شهرداري جهرم واقع در چهار راه دفاع مقدس، ساختمان شهرداري  مراجعه نمایند

  


