مزایده  /فراخوان عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد تعدادی از قطعات خود با کاربری مسکونی و یک قطعه

با کاربری آموزشی را از طریق مزایده  /فراخوان عمومی و در قالب شرایط مندرج به فروش برساند.
فرآیند مزایده قطعات مسکونی در بستر اینترنتی بوده و شرکت در آن صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ممکن میباشد .کلیه مراحل این
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 تعدادی قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک ولیعصر تبریز (شماره مزایده)0210219519222225 :

شروع دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد :از روز سهشنبه مورخ  0931/00/10ساعت 11:11
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :روز شنبه مورخ  0931/00/03ساعت 00:11
موعد گشایش کلیه پیشنهادات واصله :روز یکشنبه مورخ  0931/00/01ساعت ( 01:11سالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی استان)
ضمناً متقاضیان (مزایدهگران) میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر از روز سهشنبه مورخ  0931/00/10به 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.

قیمت پایه

قیمت پایه

هر مترمربع

کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

902,222,222

00,569,022,222
01,929,522,222
01,959,052,222

ردیف

شماره مال

شماره

نوع

مساحت

آگهی

در سامانه ستاد

قطعه تفکیکی

کاربری

(مترمربع)

9

0910219519222226

3

030/29

0

0910219519222225

2

مسکونی 039/10

905,222,222

3

0910219519222222

5

030/29

905,222,222

شرایط و نحوه فروش

پرداخت
 922درصد نقدی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)
9,200,262,222
9,209,395,222
9,209,560,522

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

0910219519222223

2

5

0910219519222220

5

مسکونی

069/92

925,222,222

00,990,922,222

پرداخت

9,225,635,222

910/00

925,222,222

02,093,922,222

 922درصد نقدی

9,222,655,222

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

شماره

مساحت

آگهی

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

93

9232/90

نوع کاربری

آموزشی

قیمت پایه هر مترمربع

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

00,222,222

00,062,962,222

شرایط و نحوه فروش
«اجاره به شرط تملیک»
پرداخت حداقل  05درصد نقد

مبلغ تضمین شرکت در فراخوان
(ریال)
9,223,220,222

و مابقی در اقساط حداکثر بیستساله

6

توجه :این ردیف از آگهی ،فراخوان عمومی بوده و فرآیند شرکت در آن خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) میباشد .این واگذاری در
قالب ماده  922و صرفاً برای دارندگان مجوز یا موافقتنامه اصولی از مبادی ذیربط ممکن میباشد .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد
و مدارک شرکت در فراخوان بایستی از روز سهشنبه مورخ  9310/99/29به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی (به نشانی :تبریز،

سرباالیی ولیعصر «عج») مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  9310/99/91نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود اقدام نمایند.

واقع در؛ تبریز ،کوی میرداماد ،خیابان دانش ،انتهای شرقی کوچه جنب مسجد  -پالک  2165از  34اصلی  -بخش ثبتی 9

