
                                 بسمه تعالی

 99/  08    /  19   مورخ      801/  8/99ص/  شماره آگهی مزایده عمومی          
موبر    32و   30/06/99موبر     28شوایر   هویی  صبرتجلسو   داری جهرم در اجرای مصوبه   شهر

در  و یک واحد تجویری  رتایندو واحد آپیشبرای محترم اسالمی شهر جهرم در نظر دارد  06/08/99

 .ه  فروش هرسیند ه  صبرت نقدی از طریق مزاید  عابمی  هی مشخصیت ذیلسطح شهر 
شمممممممار   عنوان ردیف

 پالک

مسمممما    کاربری

 )مترمربع(

قیممم  پایممه  ممر 

 مترمربع )ریال(

مبلممممر همممم رد   

شممرک  در میایمم   

 )ریال(

 آپارتمان  1

 خیابان جمهوری اهالمی 

 000/000/190 000/000/100 97/37 تجاری 10/5496

  آپارتمان 2

 خیابان جمهوری اهالمی 

 000/000/474 000/000/75 31/126 تجاری 24/5496

وا   تجاری بلوار آی  اله  ق  3

 شناس

 000/000/517/1 000/000/190 68/159 تجاری 23/8939

متقاضیانی که قصد خرید بیشتر از یک  قعهکه   باشد، می  09/99   /09   آخرین مهلت  قبول پیشنهادات  پایان وقت اداری مورخ

 داشته باشند می بایست جهت هر قعهه پاکت پیشنهادی مجزا تنظیم  و شماره هر قعهه روی پاکت مزایده درج  و تحویل نمایند.
مجکاز و   شهرداری در رد یا قبول ی  یکا کلیکه پیشکنهادها    .محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد

به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهائی که پس از مهلت مقرر ارسکال شکوند ترتیکث ا کر     . مختار میباشد

بکه وکورت    مبلغ سپرده  شرکت در مزایده  بابت هر قعهه در لیست مذکور مشخص گردیده  ککه مکی بایسکت   . داده نخواهد شد

نزد بان  ملی شهبه جهکرم  مکی    0106437212008ضمانت نامه بانکی مهتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب 

،  برنکدگان اول تکا سکوم در وکورتی ککه      یره به عهده برنده مزایده میباشدلیه هزینه های نقل و انتقال و غو کباشد، هزینه مزایده 

متقاضیان میتوانند جهکت االک    بیشکتر بکه     . ند سپرده آنان به ترتیث به نفع شهرداری ضبط میگرددحاضر به انهقاد قرارداد نشو

تماس و جهت دریافت اوراق مزایده و سایر اال عات و جزئیکات   071-54234770و یا با شماره تلفن www.jahrom.irسایت 

 شهرداری جهرم واقع در چهار راه دفا  مقکدس، به واحد ام ك  و کروکی زمین که در اسناد مزایده  مندرج می باشد، 

 ساختمان شهرداری  مراجهه نمایند.


