
جنب انبار سیمان و یک مغازه تجاری  -مغازه تجاری کمربندی خرمشهر 13شرایط آگهی مزایده فروش مالکیت 

 خیابان حضرتی 
 

شورای اسالمی    5/98/ 30مورخ  747و  15/7/98مورخ   1040شهرداری کازرون در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 

جنب   -کمربندی خرمشهرباب مغازه تجاری به آدرس  13شهر کازرون و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش مالکیت 

واقع در خیابان حضرتی بین  5/2661که سرقفلی آن متعلق به غیر می باشد و یک باب مغازه تجاری به پالک  انبار سیمان

شه آن متعلق به غیر است با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از که حق کسب و پی 28و  26کوچه های 

متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری کازرون مراجعه و حداکثر قیمت  

سر بسته به واحد حراست شهرداری   در پاکت  12/8/98پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 

 تحویل نمایند.

     "شرایط 

درصند مبل  کل کارشنناسنی پایه هر ق عه  را بابت سن رده شنرکت در مزایده بصنورت ضنمانتنامه   5پیشننهاد دهنده بایسنتی  -1

شنهرداری کازرون نزد بانک ملی درپاکت ال   بنام سن رده  0106842587004بانکی ، ویا واریزبه حسناب سنیبا شنماره

 گذاشته وبه شهرداری تحویل نماید 

متر مربع و ق عه  24/49متر مربع و ق عه دو   19/48باب مغازه به مسنناحتهایق ق عه یک    4به صننورت    151/45پالک   -2

 از آن اقدام نماید.متر مربع  می باشد که خریدار می بایست نسبت به افر 17/48متر مربع و ق عه چهار  90/48سه 

پیشننهاد قیمت باید طبق  فرم پیوسنت تکمیل و درپاکت  ( ذگذاشنته و پز از بت شنماره دبیرخانه شنهرداری ، شنماره  -3

 مزایده و شماره پالک درخواستی و همچنین نام وشماره تلفن متقاضی بر روی پاکت  تحویل واحد حراست گردد.  

ترتیب   1ی باشند وبه پیشننهادات مودوش ومبهو ومشنروف وفاقد سن رده بند پیشننهادات بایسنتی خوانا وبدون خط خوردگ -4

 ا رداده نوواهد شد .

پز ازتشنکیل کمیسنیون عالی معامالت درموعد مقررواعالم برنده مزایده ،درصنورت عدم وجود معتره که تشنوی  آن  -5

بت به انجام مراحل قانونی شنامل با اعضنا  کمیسنیون عالی معامالت خواهد بود برنده می بایسنت  رد مدت  سنه روز نسن 

بنام  درآمد شنهرداری نزد   3100000069004مراجعه به شنهرداری ومحاسنبه و واریز وجه پالک بحسناب سنیبا شنماره  

 . بانک ملی شعبه کازرون  اقدام نماید

 س رده نفرات اول تاسوم تازمان واگذاری زمین درشهرداری ضبط خواهد بود. -6



سوم واجنننند شننننننرایط، حاضربه انجام معامله نباشند س رده آنها به  نفع شهرداری ضبط هرگاه برندگان اول ودوم و -7

 خواهد شد .

نشنرآگهی وغیره   -کارشنناسنی –دارایی  -نقل وانتقال    –سنندنویسنی   -آماده سنازی -کلیه هزینه های عمران و آبادی -8

 برعهده برنده مزایده خواهد بود .

 د نقدی می بایست پرداخت گردد.قیمت مورد مزایده به صورت  صد درص -9

نسبت به پرداخت بوشی ازبهای مورد مزایده، اقدام  نماید شهرداری درفسخ   "تبصره ق درصورتی که برنده مزایده صرفا -10

 وجه پرداختی به شهرداری نیزمسترد نوواهد شد . "معامله موتار خواهد بود ضمنا

درجه یک سنببی و نسنبی ایشنان حق شنرکت در مزایده را   کارکنان شنهرداری و اعضنای شنورای اسنالمی شنهر و بسنت ان -11

 ندارند.

 شهرداری در رد یا قبول یک ویا کلیه پیشنهادات مجاز وموتارخواهد بود. -12

 عالقه مندان محترم می توانند به منظورکسب اطالعات بیشتربه دائره امالک شهرداری  مراجعه نمایند.  -13

 هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.  -14

طبقه فوقانی کلیه مغازه ها به صنورت آپارتمان می باشند و برنده مزایده  هیگ گونه ادعایی در این خصنور در حال حاضنر  -15

 و آینده نمی تواند داشته باشد. 

 در محل دفتر شهردار کازرون می باشد.  13/8/98مورخ  15/14تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت   -16

 

 سرپرست شهرداری کازرون -اصغر قاسمی                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه خیابان حضرتی      جنب انبار سیمان و یک باب مغاز -مغازه تجاری کمربندی خرمشهر 13گهی مزایده فروش مالکیت آ
 مشخصات متقاضی :  نام ونام خانوادگی :                                          نام پدر :                                کدملی  

 همراه:                                    امضا:                                                  آدرس :                                                                  تلفن ثابت :                          
  

 

 پالک

مساحت  

 تجاری 

 ) متر مربع ( 

مساحت  

نیم طبقه  

) متر  

 مربع( 

 ارزش مالکیت 

 ) ریال( 

مبلغ سپرده 

شرکت در  

 ) ریال( مزایده  

مبلغ کل پیشنهادی برای 

 ) ریال(  مالکیت هر پالک

122/45 14/45 2/19 000/800/030/1 000 /000/52  

123/45 75/54 11 333/333/168/1 000 /000/60  

124/45 31/93 8/16 000/745/928/1 000 /000/100  

130/45 14/45 6/19 667/466 /033/1 000 /000/52  

138/45 75/45 0 000 /000/915 000 /000/46  

139/45 7/49 55/5 000 /000/031/1 000 /000/52  

140/45 25/97 19 000/875/019/2 000 /000/101  

151/45 5/194 4/51 000 /125/968/3 000 /000/200  

157/45 18/45 7/5 000 /600/941 000 /000/48  

158/45 18/45 6 000 /600/943 000 /000/48  

159/45 8/50 5/14 667/666/112/1 000 /000/56  

163/45 36/46 4/10 333/533/996 000 /000/50  

164/45 88/48 1/12 667/266 /058/1 000 /000/53  

5/2661 33/16 7 000 /150/123/1 000 /000/57  

 

 دهانه تجاری و بقیه پالکها یک واحد تجاری می باشد.  4دارای  151/45دارای دو دهانه تجاری و پالک  140/45و  124/45پالکهای 

اینجانب با اطالع کامل و قبول شرایط مزایده ،متقاضی خرید مالکیت پالک فوق به مبلغ پیشنهادی مذکورمی باشم ومتعهد میگردم 

ساعت اقدام نمایم ،   72یده اعالم شوم نسبت به پرداخت کل بهای پیشنهادی بصورت نقدی ظرف مدت چنانچه بعنوان برنده مزا

قبول دارم که تا زمان پرداخت کل مبلغ مورد معامله ، هیچ حقی درپالکی که برنده اعالم شده ام نداشته ودرصورت   "ضمنا

یادشده یا تاخیردرپرداخت بهای ملک، شهرداری مجازخواهد استنکاف از انجام معامله یا عدم پرداخت تمامی بهای ملک درموعد 

بود ازانجام معامله با اینجانب صرف نظرنموده ومبلغ وجه تضمینی رابه حساب خود وصول نماید که دراین صورت حتی پرداخت  

 بخشی ازبهای ملک نیزموجد حقی برای بنده نخواهد بود.

 

 تاریخ:                               اثرانگشت متقاضی: امضاء و                  نام و نام خانوادگی: 


