مزایده  /فراخوان عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد تعدادی از امالک تحت مالکیت خود در سطح استان را
از طریق مزایده  /فراخوان عمومی و در قالب شرایط مندرج به فروش برساند.
فرآیند ردیفهای مربوط به مزایده عمومی ،در بستر اینترنتی بوده و شرکت در آن صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ممکن میباشد .کلیه
مراحل مزایده شامل دریافت اسناد ،پرداخت تضمین و پیشنهاد قیمت ،در بستر سامانه از این طریق امکانپذیر بوده که عالقمندان به شرکت در این مزایده جهت
ثبتنام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) میبایست به وبسایت سامانه به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و یا از طریق دفاتر ثبتنام و صدور گواهی امضای
الکترونیکی (مندرج در بخش :ثبتنام  /مزایدهگر  /اطالعات تماس دفاتر ثبتنام) اقدام نمایند.
زمان شروع دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد :از روز دوشنبه مورخ  9911/60/42ساعت 60:66
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :تا روز شنبه مورخ  9911/60/94ساعت 92:66
موعد گشایش کلیه پیشنهادات واصله :روز یکشنبه مورخ  9911/60/99ساعت ( 96:66سالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی استان)

ضمممناً متضاضممیان (مزایممدهگممران) مممیتواننممد جهممت کسممب اطالعممات بیشممتر از روز دوشنننبه مممور  9911/60/42بممه اداره کننل راه و شهرسننازی اسننتان

آذربایجنننانشنننرقی (بمممه نشمممانی :تبریمممز ،سمممربا یی ولیع مممر) مراجعمممه نماینمممد .اطالعمممات ایمممن مزایمممده در پایاممماه اینترنتمممی اداره کمممل بمممه آدرس
 https://azarsharghi.mrud.irنیز قابل مشاهده و دریافت میباشد.
مرکز راهبری سامانه ستاد و پشتیبانی مزایده 123- 43914 :داخلی 5
مسئول مزایده اداره کل راه و شهرسازی استان 11599153- 55 :داخلی 315

فروش قطعه زمین مسکونی واقع در هشترود
(شهرک محالتی ،انتهای خیابان شهید محالتی  -پالک  9428فرعی از  909اصلی  -بخش ثبتی )28
شماره سیستمی مزایده در سامانه ستاد ایران219919359۱111134 :
شرایط و نحوه فروش :پرداخت  311درصد نقدی مبلغ پیشنهادی  -دارای سند مالکیت مادر (دفترچهای)

مساحت
عرصه

قیمت پایه
هر مترمربع

قیمت پایه
کل ششدانگ

مبلغ تضمین
شرکت در مزایده

(مترمربع)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

1,552,511

۱۱5,525,111

1۲,۲13,251

۱۱5,525,111

1۲,۲13,251
14,1۱5,111

ردیف

شماره مال
در سامانه ستاد

شماره قطعه  /پالک

3

239919359۱1111۱۲

11/43۱1

23۲

2

239919359۱1111۱9

45/43۱3

23۲

1,552,511

1

239919359۱1111۲1

5۲/43۱2

221

1,325,111

5۲۱,511,111

4

239919359۱1111۲3

59/43۱1

221

1,325,111

5۲۱,511,111

14,1۱5,111

5

239919359۱1111۲2

51/43۱4

23۲

1,251,111

۱1۲,511,111

15,425,111

5

239919359۱1111۲1

۱2/43۱5

221

1,41۱,511

۱55,251,111

1۱,۲32,511

۱

239919359۱1111۲4

۱1/43۱5

221

1,41۱,511

۱55,251,111

1۱,۲32,511

۲

239919359۱1111۲5

۱4/43۱۱

23۲

1,552,511

۱۱5,525,111

1۲,۲13,251

9

239919359۱1111۲5

۲۲/43۱۲

221

1,325,111

5۲۱,511,111

14,1۱5,111

31

239919359۱1111۲۱

۲9/43۱9

221

1,325,111

5۲۱,511,111

14,1۱5,111

33

239919359۱1111۲۲

91/43۲1

23۲

1,251,111

۱1۲,511,111

15,425,111

آگهی

فروش قطعه زمین مسکونی واقع در مراغه
(انتهای خیابان  28متری ،خیابان  99آبان ،کوچه حافظ  -پالک  9اصلی  -بخش ثبتی )9
شماره سیستمی مزایده در سامانه ستاد ایران219919359۱111135 :
شرایط و نحوه فروش :پرداخت  311درصد نقدی مبلغ پیشنهادی  -دارای سند مالکیت مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان (تکبرگی)

قیمت پایه
هر مترمربع

قیمت پایه
کل ششدانگ

مبلغ تضمین
شرکت در مزایده

(ریال)

(ریال)

(ریال)

12,111,111

5,۲۲1,۲41,111

144,392,111

4,۲95,111,111

244,۲11,111
215,551,111

ردیف

شماره مال
در سامانه ستاد

شماره قطعه  /پالک فرعی

3

239919359۱1111۲9

3۲/95۲3/1۲۲19

235/32

2

239919359۱111191

21/95۲5/1۲۲14

351

12,111,111

1

239919359۱111193

45/9۱19/1۲۲33

351

2۱,111,111

4,313,111,111

4

239919359۱111192

53/9۱34/1۲۲15

351

2۱,111,111

4,313,111,111

215,551,111

5

239919359۱111191

۲4/9۱4۱/1۲۱۲5

3۱1

2۲,111,111

4,۱51,111,111

21۲,111,111

5

239919359۱111194

313/9۱54/4۱۱1۱

221/41

14,111,111

۱,491,511,111

1۱4,5۲1,111

۱

239919359۱111195

312/9۱55/51351

2۱1/21

14,111,111

9,2۲9,۲21,111

454,493,111

۲

239919359۱111195

311/9۱55/1۲۱51

239/33

12,111,111

۱,133,521,111

151,5۱5,111

آگهی

مساحت عرصه
(مترمربع)

اجاره قطعه زمین معدن مخلوط کوهی واقع در ابتدای جاده تبریز  -تهران
(روستای کندرود ،انتهای خیابان کوی اکسیژن احترامی  -پالک  49اصلی  -بخش ثبتی )1
شماره سیستمی مزایده در سامانه ستاد ایران519919359۱111113 :
شرایط و نحوه فروش :اجارهداری  -پرداخت  311درصد نقدی مبلغ پیشنهادی بعنوان اجاره سال اول  -واگذاری جهت برداشت شن و ماسه

«صرفاً دارندگان مجوز یا موافقتنامه اصولی از مبادی ذیربط»
ردیف
آگهی

3

شماره مورد اجاره در سامانه ستاد

شماره قطعه  /پالک فرعی

539919359۱111113

9/23/52۱۲۱

مساحت عرصه

قیمت پایه اجاره برای سال اول

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(مترمربع)

(ریال)

(ریال)

31,111

3,111,111,111

51,111,111

فراخوان عمومی
این ردیف از آگهی ،فراخوان عمومی بوده و فرآیند شرکت در آن خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستتاد) میباشد .این واگذاری در قالب
ماده  311قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و صرفاً برای دارندگان مجوز یا موافقتنامه اصولی از مبادی ذیربط ممکن میباشد .متقاضیان
جهت کستب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک شرکت در فراخوان بایستی از روز دوشنبه مورخ  3199/15/24حداکثر تا پایان ساعت اداری
روز دوشتنبه مورخ  3199/15/13به اداره کل راه و شتهرسازی استان آذربایجانشرقی (به نشتانی :تبریز ،سرباالیی ولیعصر) مراجعه و نهایتاً تا پایان وقت
اداری روز شنبه مورخ  3199/1۱/32نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود اقدام نمایند.
ردیف

شماره قطعه

آگهی

پالک ثبتی

3

2

نوع کاربری

شرایط و نحوه فروش

31/35/535۱

آموزشی

«اجاره به شرط تملیک»

2۲11/51345

فرهنگی

31/35/53۱۲

2۲11/51345

ورزشی

مساحت

قیمت پایه

قیمت پایه

مبلغ تضمین

عرصه

هر مترمربع

کل ششدانگ

شرکت در فراخوان

(مترمربع)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

پرداخت حداقل  25درصد نقد
و مابقی در اقساط حداکثر بیستساله

13۱2/12

1,111,111

9,535,951,111

4۱5,۲4۲,111

پرداخت حداقل  25درصد نقد

1924/51

2,211,111

۲,514,3۲5,111

413,۱19,111

«اجاره به شرط تملیک»

و مابقی در اقساط حداکثر بیستساله

آدرس :هادیشهر  -علمدار ،جنب سایت مسکن مهر شمال هادیشهر

