
                                 بسمه تعالی

 26/11/99 مورخ  11/99/3051/ص      شماره آگهی مزایده عمومی تجدید      
شمورای  مترمرم     07/10/99ممور     42صورتجلسه شمارر   داری جهرم در اجرای مصوبه شهر

بمر مخصصمر     هریبلوار شهید اسررد مطدر واقع  قطعه زمین پنجاسالمی شهر جهرم در نظر دارد 

 .به فروش برسرند به صور  نقدی از طریق مزاید  عاومی  ذیل
مساااااا    کاربری شماره پالک ردیف

 )مترمربع(

قیماا  پایااه  اار 

 مترمربع )ریال(

مبلغ سپرده شارک   

 در مزایده )ریال(

 000/000/613 000/000/55 58/222 مسکونی با قابلی  تجاری شدن 229/4092 1

 000/000/571 000/000/57 21/200 با قابلی  تجاری شدن مسکونی 230/4092 2

 000/000/732 000/000/58 15/252 مسکونی با قابلی  تجاری شدن 234/4092 3

 000/000/598 000/000/57 81/209 مسکونی با قابلی  تجاری شدن 237/4092 4

 000/000/569 000/000/54 72/210 مسکونی با قابلی  تجاری شدن 238/4092 5

متقاضیانی که قصد خرید بیشتر از یک   می باشد،  16/12/99 آخرین مهلت  قبول پیشنهادات  پایان وقت اداری مورخ

هر قطعه روی پاکت مزایکده   پالک قطعه داشته باشند می بایست جهت هر قطعه پاکت پیشنهادی مجزا تنظیم  و شماره

شهرداری در رد یا قبکول   .راست شهرداری جهرم می باشدمحل تحویل پاکت پیشنهادی واحد ح درج  و تحویل نمایند.

به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهائی ککه پک    . ی  یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار میباشد

مبلغ سکپرده  شکرکت در مزایکده  بابکت هکر قطعکه در  یسکت        . از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریکز وجکه بکه     مذکور مشخص گردیده  که می بایست

لیکه هزینکه هکای نقکل و انتقکال و      و کنزد بان  ملی شعبه جهرم  می باشد، هزینه مزایکده   0106437212008حساب 

،  برندگان اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بکه  برنده مزایده میباشد یره به عهدهغ

و یا با شماره  www.jahrom.irمتقاضیان میتوانند جهت اطالع  بیشتر به سایت . ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد

اطالعات و جزئیات و کروکی زمین ککه در اسکناد   تماس و جهت دریافت اوراق مزایده و سایر  071-54234770تلفن

سکاختمان   بکه واحکد امکالک شکهرداری جهکرم واقکع در اهکار راه دفکاع مقکدس،          مزایده  مندرج می باشد، 

 شهرداری  مراجعه نمایند.
 


