
             

 «استانداری لرستان شرایط شرکت در مزایده عمومی»

کشورمبنی بر فروش امالک مازاد، این  کل 1399قانون بودجه سال  12بند )د( تبصره  3و 2راستای اجرای جزء های  در

 :رساندمازاد خود را از طریق مزایده عمومی و به شرح لیست ذیل به فروش ب استانداری در نظر دارد تعدادی از امالک

و اخذ مدارک شرکت در  شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی برای اطالع از نحوه ی واگذاری داوطلبین -1

 .به صورت الکترونیکی اقدام نمایند  setadiran.ir  نشاانی مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به

پایه هر یک از قطعات را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب  قیمت %5داوطلبین شرکت در مزایده بایستی  -2

رد وجوه سپرده نزد با نک مرکزی) بانک ملی  بنام  IR370100004166011352735087یا شبای 4166011352735087

دوشنبه به  زتضمین شرکت در مزایده واریز.و از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری رو ( بنام استانداری لرستان بابت

 .تحویل و رسید دریافت نمایند در پاکت مهر شده به اداره کل حراست استانداری 19/08/1399تاریخ 

 . شرکت ها و پیمانکاران و یا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی می توانند در مزایده برگزاری شرکت نمایند -3

عیب، نقص و قلم  شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه،مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و  پیشنهادهای -4

مدارک مزایده یا ارائه مشروط، مبهم و برخالف شرایط  خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و

 ..شود سپرده کافی و یا بعد از مهلت مقرر شده واصل شود آن پیشنهاد مردود محسوب می مزایده و یا نداشتن

نوشته  برای هر یک از قطعات به عدد و همچنین به حروف در برگ پیشنهاد قیمت پیوستی پیشنهاد قیمت بایدرقم  -5

مزایده ارقامی که فقط به حروف نوشته شده  شود و در صورت مغایرت در حروف و عدد نوشته شده برای تعیین برنده

 .مالک عمل خواهد بود

یا  4001000901009432برنده مزایده می بایست مبلغ اعالم شده مزایده را به حساب  -6

بنام تمرکزوجوه حاصل از فروش ساختمان و تاسیسات دولتی نزد بانک   IR320100004001000901009432شبای

 مرکزی )بانک ملی( بنام استانداری لرستان واریز نمایند

 .معامله قابل استرداد نخواهد بود سپرده نفر دوّم تا انجام واگذاری -7



نفرات اوّل و دوّم برندگان مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع استانداری ضبط  -8

 .خواهد شد

 .ی هزینه های نقل و انتقال سند و سایر هزینه های مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده می باشدکلیه -9

واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید  روز از تاریخ اعالم نظر کمیسیون مزایده نسبت 7مزایده ملزم است تا ظرف  برنده -10

استانداری ضبط و از نفر دوّم مزایده دعوت به عمل خواهد آمد و چنان  ی وی به نفعو در صورت عدم مراجعه، سپرده

 .نفع استانداری ضبط خواهد شد وی نیز به ود، سپرده شرکت در مزایدهدّوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نش چه نفر

استانداری لرستان در ردّ یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورت ردّ پیشنهادات سپرده آنان قابل استرداد می  -11

 .باشد

علی البدل( شرکت نباید  -یاصل) صورتی که متقاضیان افراد حقوقی باشند برابر مقررّات هیچ کدام از اعضای در -12

ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی مداخله مشمول قانون ممنوعیت موضوع قانون منع

 .باشند

 .هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق مقررّات با آنان رفتار خواهد شد -13

مورد معامله حکمیت حل اختالف  نه اختالف بین استانداری و متقاضی در مورد مفاد واگذاریصورت بروز هرگو در -14

 .طریق مراجع ذیصالح اقدام الزم بعمل خواهد آمد ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم توافق از

به عهده   ل و سایر هزینهی کسورات قانونی از قبیل عوارض شهرداری ، مالیات ، کلیه هزینه های نقل و انتقاکلیه  -15

  .برنده مزایده خواهد بود

اداره کل امور اداری و مالی 066- 33191230برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط مزایده با شماره   -16

 ..نمایید اقدام  لرستان استانداری

  

  

 ریال به ارقام                                        استانداری لرستان                                  

 آدرس ردیف
مساحت واحد 

 )مترمربع(
 قیمت پایه پالک ثبتی -کاربری

مبلغ سپرده شرکت 

 در مزایده

1 

بروجرد خیابان جعفری 

متری کوچه شهید  12

 4حسینی پالک 

 مسکونی 200
 3فرعی از پالک  33

 اصلی 2054فرعی از 
7/200/000/000 360/000/000 



2 

ازنا میدان فرمانداری 

)میدان ولی عصر( 

ساختمان قدیم 

 فرمانداری

5/2203 
تجاری 

 اداری

 30فرعی از  8315

 اصلی
440/700/000/000 22/035/000/000 

3 
الیگودرز خیابان حسینیه 

 غربی
 505/940/000 10/118/800/000 اصلی 76فرعی از  2926 مسکونی 2/205

4 
نورآباد کوی شهید 

 متری 16بهشتی فرعی 
 مسکونی 200

 155فرعی از 1096

 اصلی بخش دوازده
10/400/000/000 520/000/000 

  

          

 


