اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مزايده ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه گردد
خالصه مزايده
شهرداري بافق در نظر دارد با استناد به مجوز شوراي محترم اسالمي شهر بافق نسبت به فروش  5قطعه زمين با كاربري تجاري واقع در بلوار
وحشي بافقي از طريق مزايده كتبي و غيرحضوري اقدام و به افراد متقاضي واگذار نمايد.
افراد دعوت شده در مزايده:
 )1متقاضيان می بایست جهت دریافت اوراق مزایده حداكثر تا ساعت  21/00روز سه شنبه مورخ  99/20/00به آدرس یزد -بافق -ميدان امام حسين-
واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه نمایند.
 )2حداكثر مهلت تسليم پيشنهادات قيمت به دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  99/03/03می باشد و كليه پيشنهادات در روز
چهارشنبه مورخ  99/22/02در شهرداري بافق بازگشایی می گردد (.تلفن تماس واحد قراردادها) 00201410100 :
 )3مبلغ سپرده شركت در مزایده مطابق فهرست پيوست می باشد كه میبایست یا به صورت واریز نقد به حساب  88042268429164بانك مهر ایران
شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانتنامه بانكی یا اوراق مشاركت باشد.
 )4هزینه فروش اسناد  200000000ریال می باشد كه میبایست به صورت واریز نقد به حساب جاري  88042268429162بانك مهر ایران شعبه بافق به
نام شهرداري بافق باشد.
پرداخت ارزش ریالی قطعات زمين توسط برنده مزایده بصورت نقدي خواهد بود و خریدار پس از دریافت ابالغ می بایست ظرف مهلت  8روز نسبت به واریز
كل مبلغ پيشنهادي و هزینه هاي آگهی ،كارشناسی و  ...و ارائه رسيد بانكی آن اقدام نماید.
 )5در صورتی كه حداكثر مبلغ پيشنهادي متقاضيان در مزایده از قيمت كارشناسی كمتر باشد آگهی تجدید خواهد شد.
 )6كليه اسناد مزایده می بایست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و در چهار پاكت الف  ،ب  ،ج و د به شرح ذیل ارائه گردد:
 -2پاكت الف شامل ضمانتنامه شركت در مزایده
 -1پاكت ب شامل كپی شناسنامه ،كارت ملی ،دعوتنامه و قرارداد تيپ امضاء شده شهرداري.
 -0پاكت ج شامل مبلغ پيشنهادي می باشد.
 -4پاكت د شامل پاكت الف و ب و ج می باشد كه باید بر روي آن نوع مزایده و مشخصات خریدار به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و مهر شده
تحویل دبير خانه گردد.
 )7برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .آخرین مهلت واریز وجه نقد و انعقاد
قرارداد توسط برنده مزایده حداكثر  8روز كاري از دریافت ابالغ شهرداري خواهد بود.
 )8در صورت وجود دو یا چند پيشنهاد مشابه ،اعالم برنده براساس قرعه كشی انجام خواهد شد.
)9

برگ واگذاري فقط به نام برنده مزایده خواهد بود و چنانچه در زمان واگذاري زمين در ابعاد عرصه مورد معامله ،مغایرتی جزئی (كاهش یا افزایش)

اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مزايده ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه گردد
نسبت به مفاد مبایعه نامه حاصل شود به تناسب با متراژ از كل قرارداد مسترد یا دریافت ميگردد.
 )11پيشنهاددهندگان محدودیتی جهت تعداد پيشنهاد براي امالک موجود در مزایده ندارند.
 )11كليه هزینه هاي درج آگهی در هر نوبت چاپ و همچنين هزینه كارشناسی رسمی دادگستري به عهده برنده مزایده می باشد.
 )12هزینه هاي آماده سازي شامل اجراي خطوط تاسيسات شهري و  ...برعهده خریدار می باشد.
 )13ملك واگذاري فاقد سند رسمی به نام شهرداري می باشد و شهرداري هيچگونه تعهدي در خصوص سند رسمی به خریدار ندارد و تمامی هزینه هاا،
پيگيري ها و مغایرت هاي ثبتی برعهده خریدار می باشد و در صورت عدم تنظيم سند رسمی ،خریدار حق هرگونه مراجعه به مراجع قضایی یا فسخ
معامله را از خود سلب و ساقط می نماید.
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