مزایده عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد تعدادی از قطعات  /واحدهای خود با کاربری به شرح جدول ذیل را
از طریق مزایده عمومی و در قالب شرایط مندرج به فروش برساند.
این مزایده در بستر اینترنتی بوده و شرکت در آن صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ممکن میباشد .کلیه مراحل فرآیند مزایده؛ شامل :خرید و دریافت
اسناد مزایده ،پرداخت مبلغ تضمین شرکت در مزایده ،ارسال پیشنهاد قیمت ،گشایش پاکتها ،اعالم به برنده و واریز وجه مزایده ،در بستر سامانه از این طریق امکانپذیر میباشد.
عالقمندان به شرکت در مزایده جهت ثبتنام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) میبایست از طریق دفاتر ثبتنام و صدور گواهی امضای الکترونیکی مندرج در سایت سامانه
به آدرس ( www.setadiran.irبخش :ثبتنام  /مزایدهگر  /اطالعات تماس دفاتر ثبتنام) اقدام نمایند( .مرکز پشتیبانی مزایده و راهبری سامانه 123-43914 :داخلی )5
 مشخصات این مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):
نام دستگاه مزایدهگزار :راه و شهرسازی آذربایجانشرقی  -سازمان ملی زمین و مسکن (کد مزایدهگزار)19519 :
عنوان مزایده :فروش قطعه زمین  /واحد آپارتمانی (شماره مزایده)3010019519000002 :

ضمناً متقاضیان (مزایدهگران) میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر از روز شنبه مورخ  8930/80/52به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی (به نشانی :تبریز،
سرباالیی ولیعصر) مراجعه نمایند .اطالعات این مزایده در پایگاه اینترنتی اداره کل به آدرس  https://azarsharghi.mrud.irنیز قابل مشاهده و دریافت میباشد.
شروع دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد :از روز شنبه مورخ  8930/80/52ساعت 80:88
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :روز یکشنبه مورخ  8930/83/88ساعت 80:88

موعد گشایش کلیه پیشنهادات واصله :روز دوشنبه مورخ  8930/83/88ساعت ( 88:88سالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی استان)
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فروش قطعه زمین مسکونی
ردیف

شماره مال

شماره

مساحت

آگهی

در سامانه ستاد

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

9

3910019519000020

9

301/00

نوع کاربری

مسکونی

قیمت پایه هر مترمربع

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

905,000,000

20,245,000,000

شرایط و نحوه فروش
پرداخت  900درصد نقدی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)

9,599,350,000

واقع در؛ تبریز ،ولیعصر ،خیابان اوحدی ،کوچه دهخدا ،قطعه  - 74پالک  553/32158فرعی از  3اصلی  -بخش ثبتی 9
3

3910019519000029

9

332/23

922,000,000

31,949,420,000

9,409,092,000

2

3910019519000022

3

321/23

922,000,000

29,031,520,000

9,519,490,000

4

3910019519000025

2

322/92

920,000,000

20,900,000,000

5

3910019519000024

0

399/20

925,000,000

45,004,000,000

مسکونی

پرداخت  900درصد نقدی

9,525,040,000
3,310,300,000

واقع در؛ تبریز ،ولیعصر ،جنب مرکز تجارت جهانی تبریز ( ،)WTCقطعه  - 911پالک  57475فرعی از  3اصلی  -بخش ثبتی 9
2

3910019519000022

99

595/22

9

3910019519000023

92

590/29

مسکونی

04,000,000

40,253,130,000

94,000,000

43,309,200,000

پرداخت  900درصد نقدی

3,499,242,000
3,990,221,000

واقع در؛ تبریز ،رجاییشهر  -پالک ثبتی  - 31/5764,5761,5762بخش ثبتی 9
0

3910019519000029

9

309/50

1

3910019519000020

32

340/00

مسکونی

1,000,000

3,509,500,000

1,000,000

3,920,000,000

پرداخت  900درصد نقدی
دارای سند تکبرگی
ششدانگ عرصه و اعیان

931,295,000
900,000,000

واقع در؛ اسکو ،میدان شهرداری ،بلوار شریعتی ،کوی صفا ،بنبست  6متری حافظ  -پالک  3192اصلی  -بخش ثبتی 34
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فروش واحد مسکونی آپارتمانی
ردیف

شماره مال

آگهی

در سامانه ستاد

90

3910019519000031

20

99

3910019519000030

99

شماره قطعه

مساحت مفید

قیمت پایه کل ششدانگ

(مترمربع)

(ریال)

 A3شرقی چهارم غربی میانی

49/90

290,000,000

چهارم غربی میانی

49/90

290,000,000

بلوک

 A3غربی

طبقه

واحد

شرایط و نحوه فروش
پرداخت  900درصد نقدی
دارای سند تکبرگی
ششدانگ عرصه و اعیان

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)

95,500,000
95,500,000

واقع در؛ ایلخچی ،پیرآباد ،ضلع جنوبی دیوار دانشگاه آزاد اسالمی ،مجتمع مسکونی گلستان  -پالک  29اصلی مفروزی از  - 8373بخش ثبتی 34
93

3910019519000039

3-9234

)9( A

اول

9

50/12

9,410,400,000

92

50-9240 3910019519000032

)9( A

پنجم

9

50/12

9,200,300,000

94

23-9254 3910019519000035

)9( A

ششم

9

50/12

9,401,230,000

95

94-9220 3910019519000034

)9( A

هفتم

9

50/12

9,504,440,000

92

30-9200 3910019519000032

)3( B

دوم

9

50/12

9,534,200,000

94,530,000
پرداخت  900درصد نقدی
دارای سند تکبرگی
ششدانگ عرصه و اعیان
کلیه واحدها
دارای پارکینگ و انباری

00,090,000
94,422,000
95,333,000
92,320,000

واقع در؛ مراغه ،شهرک ولیعصر ،خیابان سید جمالالدین ،کوچه ابوذر ،مجتمع آپارتمانی نگین  -پالک  1,2,3اصلی مفروزی از  - 3/1,4بخش ثبتی 1
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فروش قطعه زمین مسکونی
ردیف

شماره مال

شماره

مساحت

آگهی

در سامانه ستاد

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

99

3910019519000049

2

320/09

90

3910019519000040

4

329/10

91

3910019519000021

5

320/09

نوع کاربری

مسکونی

قیمت پایه هر مترمربع

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

930,000,000

30,529,300,000

935,000,000

31,949,500,000

935,000,000

31,959,350,000

شرایط و نحوه فروش

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)

9,430,020,000
پرداخت  900درصد نقدی

9,409,395,000
9,409,523,500

واقع در؛ تبریز ،ولیعصر ،جنب مرکز تجارت جهانی تبریز ( ،)WTCقطعه  - 911پالک  57475فرعی از  3اصلی  -بخش ثبتی 9
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