
 پالک تجاری و مسکوني 8شرايط آگهي  تجديد مزايده فروش 

شماره  صوبه  ستناد به م شهر کازرون و آئین نامه مالی  3/4/98مورخ   457شهرداری کازرون در نظر دارد با ا سالمی  شورای ا

مزاهده عمومی اقدام نماهد. لذا از قطعه زمین با کاربری تجاری و مبهوونی  با شهراهز زهر از یره   8شههردارهها نبه ب به ورو  

متقاضیان دعوت بعمل می آهد جهب درهاوب اسناد مزاهده به امور قراردادهای شهرداری کازرون مراجعه و حداکثر قیمب پیشنهادی 

 در پاکب سر ببته به واحد حراسب شهرداری تحوهل نماهند.   12/6/98خود را براساس ورم مزاهده تا پاهان وقب اداری 

یمتتت  ر  کاربری  مساحت  کپال ق

بع   مر تر  م

  پایه ) ریال(

متتغتتلتتا کتت  پتتایتته 

 کارشناسی )ریال(

مغلا ستتتهر   

شتتتترکتتت  ر 

 مزاید  ) ریال(

 

 نشانی 

 

768/292 

 4ق 

روبروی  -خ باهنر 000/000/210  000/500/189/4 000/000/19 مبوونی 5/220

 بیمارستان 

785/292 

 4ق 

روبروی  -خ باهنر  000/000/640 000/600/703/12 000/000/40 تجاری 59/317

 بیمارستان

ق  14/351

2 

 خیابان شهید ملک زاده 000/000/93 000/000/851/1 000/000/6 مبوونی 5/308

ق  15/351

2  

 خیابان شهید ملک زاده 000/000/96 000/000/911/1 000/000/6 مبوونی 5/318

ق  12/351

2  

 خیابان شهید ملک زاده 000/000/70 000/000/395/1 000/000/5 مبوونی 279

 روبروی بهشب زهرا 000/000/130 000/650/575/2 000/000/7 مبوونی  95/367 2ق15/541

 2ق61/535
شهرک شهید بهشتی  000/000/77 000/140/525/1 000/000/6 مبوونی  19/254

 اراضی کا شی سرامیک

28/715 

 2ق

جاده کازرون شیراز  000/000/28 000/790/545 000/000/7 مبوونی  97/77

 پشب مجتمع بازرگانان

 

     "شرايط 

درصد م لغ کل کارشناسی پاهه هر قطعه  را بابب سپرده شرکب در مزاهده بصورت ضمانتنامه بانوی ، وها  5پیشنهاد دهنده باهبتی -1

شماره سی ا  شهرداری تحوهل بنام  0106842587004وارهزبه حباب  شته وبه  شهرداری کازرون نزد بانک ملی درپاکب الف گذا سپرده 

 نماهد 

شماره مزاهده و    -2 شهرداری ،  شماره دبیرخانه  شته و پس ازث ب  سب تومیل و درپاکب )ج (گذا شنهاد قیمب باهد ی    ورم پیو پی

 تحوهل امورقراردادهاگردد.   شماره پالک درخواستی و همچنین نام وشماره تلفن متقاضی بر روی پاکب 

سپرده بند  -3 شروط وواقد  شنهادات مخدو  وم هم وم شد وبه پی بتی خوانا وبدون خز خوردگی با شنهادات باه ترتیب اثرداده   1پی

 نخواهد شد .

شخیص آن با -4 صورت عدم وجود معترض که ت بیون عالی معامالت درموعد مقررواعالم برنده مزاهده ،در شویل کمی ضاء  پس ازت اع

شهرداری  شامل مراجعه به  ب ب به انجام مراحل قانونی  سه روز ن بب ظرف مدت   بیون عالی معامالت خواهد بود برنده می باه کمی

 بنام  درآمد شهرداری نزد بانک ملی شع ه کازرون  اقدام نماهد . 3100000069004ومحاس ه و وارهز وجه پالک بحباب سی ا شماره  

 اسوم تا زمان واگذاری ملک درشهرداری ض ز خواهد بود.سپرده نفرات اول ت -5

 هرگاه برندگان اول ودوم وسوم واجههد شهههراهز، حاضربه انجام معامله ن اشند سپرده آنها به  نفع شهرداری ض ز خواهد شد . -6

نشرآگهی وغیره برعهده برنده   -کارشناسی –داراهی  -نقل وانتقال   –سندنوهبی  -آماده سازی -کلیه هزهنه های عمران و آبادی -7

 مزاهده خواهد بود .

 قیمب مورد مزاهده به صورت  صد درصد نقدی می باهبب پرداخب گردد. -8

نب ب به پرداخب بخشی ازبهای مورد مزاهده، اقدام  نماهد شهرداری دروبخ معامله مختار  "ت صره : درصورتی که برنده مزاهده صروا

 وجه پرداختی به شهرداری نیزمبترد نخواهد شد . "خواهد بود ضمنا



 کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر و ببتگان درجه هک س  ی و نب ی اهشان ح  شرکب در مزاهده را ندارند. -9

 شهرداری در رد ها ق ول هک وها کلیه پیشنهادات مجاز ومختارخواهد بود. -10

  منظورکبب ایالعات بیشتربه دائره امالک شهرداری  مراجعه نماهند. عالقه مندان محترم می توانند به -11

 هزهنه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزاهده می باشد.  -11

 در محل دوتر شهردار کازرون می باشد.  13/6/98مورخ  15/14تارهخ بازگشاهی پاکتهای پیشنهادی ساعب  -12

 

شهردار کازرون  -علی باقری   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پالک تجاری و مسکوني    8آگهي تجديد مزايده فروش 

 

 مشخصات متقاضی :  نام ونام خانوادگی :                                          نام پدر :                                 .  

        تلفن ثابب :                                                      همراه:                                    امضا:                  آدرس :                                                             

 مشخصات سهر   

 بعهده بانک :                           شع ه :                            شماره)ویش/چک تضمینی(:                             تارهخ:                                    

 مشخصات امالک مورد تقاضا :

یمتتت  ر  مساحت  پالک ق

بع   مر تر  م

  پایه ) ریال(

مغلا کتت  پتتایتته 

 کارشناسی )ریال(

هر    لا ستتتت غ م

شتترکت  ر مزاید  

 ) ریال(

 

 قیمت پیشنها ی  ر متر مربع )ریال(

768/292 

 4ق 

5/220 000/000/19 000/500/189/4  000/000/210 
 

785/292 

 4ق 

59/317 000/000/40 000/600/703/12 000/000/640 
 

ق  14/351

2 

5/308 000/000/6 000/000/851/1 000/000/93 
 

ق  15/351

2  

5/318 000/000/6 000/000/911/1 000/000/96 
 

ق  12/351

2  

279 000/000/5 000/000/395/1 000/000/70 
 

 2ق15/541

95/367 000/000/7 000/650/575/2 000/000/130 
 

ق61/535

2 

19/254 000/000/6 000/140/525/1 000/000/77 
 

28/715 

 2ق

97/77 000/000/7 000/790/545 000/000/28 
 

 

 کاربری و آدرس پالک ها در صفحه اول درج شده اسب. -

 صروا قابل تجمیع با پالک مجاور می باشد.  28/715پالک  -

پیشنهادی مذکورمی باشم و متعهد می گردم چنانچه بعنوان برنده مزاهده اهنجانب با ایالع کامل و ق ول شراهز مزاهده که در باال درج شده اسب متقاضی خرهد پالک ووق  به م لغ 

ق ول دارم که تازمان پرداخب کل م لغ مورد معامله ، هیچ حقی درپالکی که  "اعالم شوم نب ب به پرداخب کل بهای پیشنهادی بصورت نقدی و در موعد مقرر اقدام نماهم ، ضمنا

استنواف از انجام معامله ها عدم پرداخب تمامی بهای ملک درموعد هادشده ها تاخیردرپرداخب بهای ملک، شهرداری مجازخواهد بود برنده اعالم شده ام نداشته و درصورت 

رای حقی ب های ملک نیزموجدازانجام معامله با اهنجانب صرف نظرنموده وم لغ چک ضمیمه / وجه تضمینی رابه حباب خود وصول نماهد که دراهن صورت حتی پرداخب بخشی ازب

 بنده نخواهد بود.

    تارهخ:                              امضاء و اثرانگشب متقاضی:                نام و نام خانوادگی:

 

 

 


