
 "متن آگهی"

 مستغالت  و امالک واگذاری مزایدهگهی آ
 با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مزایده عمومیقعطه زمین  5فروش نسبت به  67/61/89مورخ  /ص 176/89 کمیسیون معامالت به شمارهسازمان همیاری شهرداری استان قم درنظردارد براساس مجوز 

 نماید.به متقاضیان واجد شرایط وگذار 

 مشخصات زمین ردیف
متراژ) متر 

 مربع(

قیمت  

 کارشناسی)ریال(

 مبلغ ضمانت نامه

 )ریال(

 4060016111 01100110111 141041 متری کرامت 11حاجی آباد  خیابانتفکیکی آقای شفاهی واقع در  11قطعه  1

 0060016111 00001110111 110011 متری کرامت 11حاجی آباد  خیابانتفکیکی آقای شفاهی واقع در  11قطعه  1

 4460006101 00000100111 100000 شجاعت متری 11 آباد حاجی خیابان در واقع سعادت کاظمی آقای تفکیکی 11 قطعه 0

 4060006101 01000110111 101040 آقای ابوالفضل اعرابی واقع در خیابان شهید جهان آرا 00قطعه  4

 4160106111 00001010111 140011 واقع در خیابان شهید جهان آرا آقای ابوالفضل اعرابی 00قطعه  0

 10160106111 1116100610464 جمع کل

به نام سازمان  انصار بانک نزد 0100011101001140یا شماره کارت 001101401140001به شماره حساب  ریال 000/500جهت خرید اسناد هر یک از معامالت فوق مبلغ *
  و به همراه اصل فیش واریزی و کارت شناسایی معتبر جهت دریافت اسناد مراجعه نماید. همیاری شهرداری های قم واریز نموده

نززد بانزک انصزار  001101401140001بصورت واریز نقدی بحساب سپرده   درصد مبلغ پایه قطعه مورد مزایده مندرج در آگهی می باشد که 5هریک از  شرکت در مبلغ تضمین* 
 ماه باشد.  4اعتبار  بنام سازمان همیاری شهرداری قم و ضمانت نامه بانکی با

 می باشد.  14/61/89مورخشنبه روز  64لغالیت ساعت   68/61/89 مورخ ارایه پیشنهاد از روز دوشنبه  و مهلت دریافت اسناد

 می باشد.* قیمت پایه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
 * هزینه درج آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 مالیات و غیره ( به عهده برنده مزایده  می باشد. -*کلیه هزینه نقل و انقال) عوارض
 اسناد مزایده مندرج می باشد.* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در 

 ( اقدام نمایند.6337* شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت) مصوب 

 *سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
 محل تسلیم پیشنهادها: 

 می باشد. 64صبح لغایت  9از ساعت  14/61/6389مورخ شنبه یکروز مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد * 
      11611600مورخ    شنبه چهارآگهی نوبت دوم : روز                    10611600 مورخدوشنبه  روز آگهی نوبت اول :

سزاختمان  –بزاالتر ازمیزدان نزواب  -خیابزان امزام موسزی صزدر –متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از روز انتشار آگهی جهت دریافت اسناد وکسب اطالعات بیشتر به آدرس قم     
 .تماس حاصل نمایند 01531514905به شماره تلفن  یا طبقه دوم مراجعه و –نمایشگاه دائمی استان قم 

 
 می باشد          10611600صبح روز یکشنبه مورخ  11زمان بازگشایی پاکات ساعت 

 روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم


