
 آگهی مزایده زمین

 يمسکون يکاربر با نيزم قطعه 8 تعداد 80 جلسه صورت 2 بند شيروان شهر اسالمي شوراي مصوبه استناد به شيروان شهرداري

 .نمايد واگذار ليذ جدول طبق را www.setadiran.ir آدرس به ستاد دولت الکترونيکي تدارکات سامانه و دهيمزا طريق از را

 .باشديم 31/02/1401 اداري وقت پايان لغايت 24/02/1401 تاريخ از:   ازسامانه اسناد اخذ مهلت -1

 .باشديم 10/03/1401 مورخ شنبه سه 18  ساعت تا:  سامانه در اسناد يبارگذار مهلت -2

 .شد خواهد تشکيل شهرداري محل در 11/03/1401 مورخ شنبهچهارروز 12 ساعت هاپاکت:  بازگشائي جلسه -3

در پاکتهاي در  يکيزيف صورت به ستيبايم( سپرده) دهيمزا در شرکت نيتضم مبلغمبلغ پيشنهادي براي هر قطعه زمين و -4

 باقي شهرداري نزد قطعي معامله انجام تا ، سوم تا اول برنده نفرات سپرده و گردد يشهردار رخانهيدب ليتحو مقرر موعد تابسته 

 ضبط شهرداري نفع به ترتيب به هاآن سپرده دهند انصراف دليل هر به معامله انجام از سوم تا اول نفرات چنانچه و ماند خواهد

 .شد خواهد

 . باشديم مزايده برندگان عهده به مزايده آگهي درج هزينه -5

 .شد خواهد دريافت  مزايده برنده از نقد صورت به نيزم  مبلغ -6

  رديگيم انجام دولت الکترونيکي تدارکات سامانه در موجود بانکي درگاه از که باشديم  ريال 000/700 مناقصه اسناد خريد مبلغ- 7

 اسناد دريافت جهت ستيبايم متقاضيان که است مندرج مزايده اسناد ساير و شرايط فرم در مربوطه جزئيات و اطالعات ساير -8

 جهت  05836340756 تماس شماره همچنين و مراجعه پيمانها و قراردادها امور شهرداري، ، شيروان ، شمالي خراسان آدرس به

 .باشديم متقاضيان اختيار در بيشتر اطالعات کسب

 روانیش شهردار - یاحمد اهلل نیع           

 

ف
 کاربري دي

 

 پالك ثبتي قطعات

 

 آدرس
 مساحت

 به مترمربع

 به)قيمت پايه کل ملک

(ريال  

 

 سپرده مزايده

 به ريال

مقابل استخر هالل احمر جهادخيابان  اصلي 13فرعي از  14143 مسکوني 1  85/199  000/000/000/10  000/000/500  

اصلي 13فرعي از  14144 مسکوني 2 6/168 خيابان جهاد مقابل استخر هالل احمر   000/500/037/6  000/875/301 

مقابل استخر هالل احمرخيابان جهاد  اصلي 13فرعي از  14145 مسکوني 3  2/170  000/500/937/5  000/875/296 

7/210 خيابان جهاد مقابل استخر هالل احمر اصلي 13فرعي از  14146 مسکوني 4  000/200/456/7  000/810/372 

9/210 خيابان جهاد مقابل استخر هالل احمر اصلي 13فرعي از  14147 مسکوني 5  000/000/800/6  000/000/340 

5/256 خيابان جهاد مقابل استخر هالل احمر اصلي 13فرعي از  14148 مسکوني 6  000/000/500/12  000/000/625 

4/251 خيابان جهاد مقابل استخر هالل احمر اصلي 13فرعي از  14149 مسکوني 7  000/000/250/11  000/500/625 

اصلي 13فرعي از  14150 مسکوني 8 هالل احمرخيابان جهاد مقابل استخر    95/210  000/300/669/6  000/465/333 


