بنام خدا
شهرداري جوپار
اطالعات مزايده عمومي فروش زمين
 -1موضوع مزايده  :فروش زمين
 -2شرح مختصري از مشخصات وابعاد  :بشرح ليست وابعاد اعالم شده (پيوست اسناد مزايده )
 -3محل بازديد نقشه ها وموقعيت امالك  :دايره فني شهرداري جوپار به آدرس جوپار خيابان شريعتي كوچه
شماره يك
 -4مبلغ پايه  :جهت هر كدام از زمينهاي موضوع مزايده بشرح ليست پيوست
نحوه پرداخت مبلغ معامله  :كل مبلغ به صورت نقد بايد در موعد مقرر به حساب شهرداري جوپار واريز گردد .

 -5دستگاه مزايده گزار  :امورمالي و امالك شهرداري جوپار
 -6مبلغ تضمين شركت در مزايده  %5قيمت پايه كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد
مزايده در پاكت الك ومهر شده جداگانه (پاكت الف ) به دستگاه مزايده گزار تسليم شود .
الف – ضمانتنامه بانكي
ب -وجه نقد واريزي به حساب شمار ه  3100002721008نزد بانك ملي شعبه جوپار به نام حساب سپرده شهرداري
جوپار
تبصره يك  :از مؤسسه ها  ،سازمانها وشركتهاي دولتي داوطلب مشاركت در مزايده نامه قبول ضمانت نامه به امضاي
باالترين مقام دستگاه اجرايي كه آن واحد دولتي تحت پوشش آن است با قيد موضوع مزايده ومبلغ تضمين مورد
قبول خواهد بود .
تبصره دو :مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده وبراي سه ماه ديگر
قابل تمديد باشد وعالوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود .
 -7اسناد مزايده در ساعتهاي اداري از تاريخ  97/4/3لغايت  97/4/17تسليم مي گردد .
 -8آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ساعت  13ظهر مورخ  97/4/17مي باشد .
 -9نشاني محل تحويل اسناد مزايده وتسليم پيشنهادها  :جوپار خيابان شريعتي كوچه شماره يك شهرداري
جوپار امورقراردادها(امور مالي)
 -10اسناد ومدارك مزايده فقط به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر وامضاء مجاز تحويل خواهد شد .
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الف  -فر م اطالعات مزايده عمومي (فرم حاضر) ونقشه تفكيكي زمين مورد نظر

شماره صفحه

ب  -فرم پيشنهاد قيمت
 -11تمام اسناد مزايده بايد به مهر وامضاء مجاز تعهد آور وپيشنهاد دهنده برسد وبشرح ذيل توسط ايشان درون
پاكات الك ومهر شده قرار داده شود وتسليم گردد.
الف  -ضمانت نامه شركت در مزايده كه به صورت جداگانه درون پاكت الك ومهر شده مناسب قرار داده مي
شود (پاكت الف ) وپشت آن قيد گردد پاكت (الف ) حاوي ضمانتنامه شركت در مزايده زمين قطعه تفكيكي
شماره
ب  -اسناد ومدارك مزايده شامل فرم حاضر ونقشه تفكيكي درون پاكت ب قرارداده شود وپشت آن قيد
گردد پاكت ب حاوي اسناد ومدارك مزايده زمين قطعه تفكيكي شماره
ج  -فرم پيشنهاد قيمت كه بصورت جداگانه درون پاكت الك ومهر شده مناسب قرارداده مي شود (پاكت ج )
وپشت آن قيد گردد پاكت (ج) حاوي فرم پيشنهاد قيمت مزايده زمين قطعه تفكيكي شماره
د  -سه پاكت فوق كه تمامي آنها توسط متقاضي شركت در مزايده ممهور گرديده است درون پاكت الك
ومهر شده مناسب قرار داده مي شود وپشت آن مشخصات كامل وشماره تلفن متقاضي وهمچنين شماره
تفكيكي زمين مورد نظر وآدرس زمين مذكور را قيد نمايد .
 -12پيشنهاد واصله در ساعت  10مورخ  97/4/19در كميسيون مزايده كه در محل شهرداري جوپار برگزار
خواهد شد باز و رسيدگي مي شود وحضور يك نفر از جانب شما با معرفي نامه كتبي بالمانع مي باشد .
 -13دستگاه مزايده گذار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
 -14هر گاه اطالع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند  ،مطابق مقررات با آنها رفتار خواهد
شد .
 -15هزينه چاپ آگهي وكارشناسي و همچنين هزينه هاي مربوط به نقل وانتقال اسناد وعوارض وماليات بر ارزش
افزوده بعهده برنده مزايده مي باشد وبرنده مزايده بايستي حداكثر ظرف مهلت يك هفته از تاريخ اعالم
برندگان به صورت كتبي  ،نسبت به واريز مبلغ كل پيشنهادي به حساب شهرداري اقدام نمايددر غير
اينصورت تضمين شركت در مزايده ايشان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .
 -16در صورتيكه متقاضيان تمايل ارائه پيشنهاد براي بيش از يك قطعه از زمينهاي موضوع مزايده را داشته
باشند بايستي به تعداد زمينهايي كه مي خواهند پيشنهاد قيمت بدهند براي هر كدام به صورت جداگانه فرم
پيشنهاد قيمت را دريافت وتكميل نمايند و همچنين واريز  %5مبلغ كل پايه را به عنوان ضمانت نامه شركت
در مزايده براي هر كدام از امالك جداگانه تهيه وتحويل نمايند .
اين دعوتنامه شامل  17بند ودو تبصره ودو صفحه مي باشد كه كليه صفحات آن بايد توسط دستگاه مزايده
گذار ومتقاضي شركت در مزايده مهر وامضاء گردد .
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بسمه تعالي
فرم پيشنهاد قيمت وشركت در مزايده فروش زمين
كميسيون عالي معامالت شهرداري جوپار
باسالم
بدينوسيله اينجانب
پالك

به آدرس خيابان
تلفن ثابت

كوچه

و همراه

ضمن مطالعه وقبول كليه شرايط مندرج در آگهي واسناد مزايده  ،متقاضي خريد زمين به شرح ذيل مي باشم .

متقاضي خريد قطعات با
كاربري مسكوني

قيمت پيشنهادي

طي فيش شماره
ضمانت شركت در
مزايده  %5قيمت

به حساب سپرده نزد

پايه

بانك ملي به شماره
310002721008
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با تشكر
مهر وامضاء متقاضي

تعهد نامه عدم شمول قانون کار منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی
مربوط به مزایده
اينجانب با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور
در قانون مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه  1337نمي باشد
و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد  ،كارفرما يا مزايده گذار حق دارد كه
پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مردود و تضميم شركت در مزايده را ضبط
نمايد .
همچنين قبول و تائيد مي گردد كه هر هر گاه اين پيشنهاد دهنده به عنوان برنده مزايده
فوق تشخيص داده شود و خالف اظهارات فوق باثبات برسد مزايده گذار حق خواهد
داشت ضمانت نامه شركت در مزايده اينجانب را ضبط نمايد .
مضاف بر اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازات مربوط به متخلفين از قانون
فوق آگهي كامل دارد ودر صورت تخلف مستحق مجازات هاي مربوطه مي باشد .
تاريخ :
نام و نام خانوادگي و سمت امضاء صاحب  /صاحبان مجاز اسناد تعهد آور و بانكي
مهر و امضاء مجاز

