
 پیشنهاد قیمت

ی / تجاري پس از بررسی تمام اسناد و شرایط خرید زمین مسکون                            به شماره ملی                          فرزند                             اینجانب  

 .را اعالم می دارمقیمت پیشنهادي ذیل الذکر  و پس از بازدید از محل و آگاهی کامل از موقعیت و شرایط زمین ، مشخص شده در جدول ذیل

ردیف آگهی 

 روزنامه

شماره 

 پالك

مبلغ پیشنهادي هر متر مربع به عدد و  مبلغ پایه هر متر مربع ( ریال) قطعه زمین محل  زمین کاربري

 حروف ( ریال)

 
     

      

      

      

      

 توضیحات :

ضمن الك و مهر نمودن پاکت  و شهرداري را به صورت ضمانت نامه بانکی در پاکت گذاشته ( پاکت اول) درصد قیمت برآوردي 5پیشنهاد دهنده باید -1
 به دبیر خانه شهرداري تحویل نماید .

را  آن، گذاشته و به همراه مدارك شناسایی پیشنهاد دهنده ،پس از مهر و موم کردن پاکت  دوم پیشنهاد دهنده باید قیمت پیشنهادي خود را در پاکت-2
 به دبیر خانه شهرداري تحویل نماید .به همراه پاکت اول 

 به پیشنهادات ناقص ، مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .-3

 .درداري باز و برنده مشخص خواهد ششه در کمسیون مربوطه ء....... با حضور اعضاتاریخ ............ ساعت ..... یشنهادات واصله در-4

با نفر دوم  ءروز از امضاء قرارداد خودداري نماید سپرده او به نفع شهرداري ضبط و در صورت اقتضا 7چه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت چنان-5
 قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که نفر دوم حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده وي نیز به سود شهرداري ضبط خواهد شد .

 کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه هاي درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . -6

شرکت در سپرده ها مسترد خواهد شد و صرف  صورتو یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا رد تمام پیشنهادات مختار است که در این   شهرداري در رد-7
 نخواهد کرد.مزایده هیچ گونه حقی براي شرکت کننده ایجاد 

 وع ملک الزامی می باشد .وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از محل وقشرایط و ملک/زمین با  -8

در معامالت دولتی در مزایده  کارکنان دولت پیشنهاد دهنده با اطالع کامل از قانون منع مداخلهشرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی دارد و  -9
 امالك شهرداري المرد شرکت نموده است و اعالم می دارد که مشمول قانون ذکر شده نمی باشد %

 آدرس دقیق محل سکونت خریدار :

 آدرس محل کار خریدار : 

 و همراه خریدار :شماره تلفن ثابت 

 و تاریخ امضاء نام و نام خانوادگی /



  

شهرستان المرد جهاد كشاورزي قطعات قدرالسهم شهرداري در طرح تفكيكي زمين شركت تعاوني مسكن كاركنان 
  واقع در جنوب شرق ورزشگاه انقالب

پالك ثبتي  پالك ثبتي فرعي شماره قطعه  رديف
  اصلي

هر قيمت پايه  مساحت (مترمربع)
  (ريال)مترمربع 

1 1  1 3656 212,82  26,000,000  

2 2  2 3656 213,45  26,000,000  

3 3  3 3656 224,08  26,000,000  

4 4  4 3656 224,72  26,000,000  

5 5  5 3656 225,35  26,000,000  

6  6  6  3656  225,98  26,000,000  

7  7  7  3656  226,62  26,000,000  

8  8  8  3656  227,25  26,000,000  

9 9  9 3656 225,89  26,000,000  

10 12  ،14  ،16 ،18،
20  ،22  

12،14،16،18،
20  ،22  

  26,000,000  230هركدام  3656

  26,000,000  220هركدام   3656  26،  24  26،  24  11

  درصد به قيمت پيشنهادي اضافه مي گردد . 15درصد و سه بر  10تذكر : قيمت پالكهاي دوبر 

 




