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 مشخصات و کاربریهای مشروح
و یک واحد آپارتمان مسکونی را از طریق مزایده  /فراخوان عمومی و در قالب شرایط مندرج به فروش برساند.
فرآیند مزایده قطعات مسکونی و واحد آپارتمانی (ردیفهای  2 ،1و  3این آگهی) ،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 بوده که 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 121-41934 :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)11519 :
عنوان مزایده :فروش قطعه زمین مسکونی در تبریز و اهر ،آپارتمان در تبریز و قطعه آموزشی و بهداشتی در اهر (شماره مزایده)۱۰11۰11519۰۰۰۰۰1 :

شروع دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد :از روز پنجشنبه مورخ  9911/25/52ساعت 20:22
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :روز شنبه مورخ  9911/29/91ساعت 90:22
موعد گشایش کلیه پیشنهادات واصله :روز یکشنبه مورخ  9911/29/90ساعت ( 92:22سالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی استان)

صفحه  1از 3

ضمناً متقاضیان (مزایدهگران) میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر از روز پنجشنبه مورخ  9911/25/52به 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.

ردیف

شماره مال

شماره

نوع

مساحت

آگهی

در سامانه ستاد

قطعه تفکیکی

کاربری

(مترمربع)

۱111۰11519۰۰۰۰۰۲

4

مسکونی

۱۲9/94

1

قیمت پایه

قیمت پایه

هر مترمربع

کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

1۰5,۰۰۰,۰۰۰

۱2,11۱,9۰۰,۰۰۰

مبلغ تضمین
شرایط و نحوه فروش

شرکت در مزایده
(ریال)

پرداخت
 1۰۰درصد نقدی

1,4۰5,۲35,۰۰۰

قطعه زمین واقع در؛ تبریز ،ولیعصر ،خیابان اوحدی ،کوچه دهخدا (انتهای کوچه گلستان) ،قطعه  - 74پالک  551/12358فرعی از  1اصلی ،بخش ثبتی 9

۱

۱111۰11519۰۰۰۰۰5

15۲

مسکونی

۱۱۰/۱۲

1۰,۰۰۰,۰۰۰

11,2۱3,4۰۰,۰۰۰

پرداخت
 1۰۰درصد نقدی

111,19۰,۰۰۰

واحد آپارتمانی واقع در؛ تبریز ،ولیعصر ،خیابان نظامی ،مجتمع مسکونی آفتاب ،بلوک  ،Hطبقه همکف  -بخش ثبتی 9

3

۱111۰11519۰۰۰۰۰4

3۰1

۱111۰11519۰۰۰۰۰3

۱49

۱111۰11519۰۰۰۰۰۱

۱35

۱111۰11519۰۰۰۰۰1

3۱

مسکونی

1۱۱/1۱

۲,55۰,۰۰۰

911,22۲,۰۰۰

31,114,3۰۰

۱۱5

5,3۰۰,۰۰۰

1,11۱,5۰۰,۰۰۰

پرداخت

51,۲۱5,۰۰۰

121/2۰

5,3۰۰,۰۰۰

1,۰۰5,14۰,۰۰۰

 1۰۰درصد نقدی

5۰,۱19,۰۰۰

332/2۲

۱,15۰,۰۰۰

111,۲39,۰۰۰

41,121,25۰

اراضی واقع در شهرستان اهر؛ فاز یک شهرک شیخشهابالدین اهر  -پالک  127فرعی ،بخش ثبتی 21
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ردیف

شماره

مساحت

آگهی

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

1-1۰2۰

4۱12/۰2

4

نوع کاربری

آموزشی

قیمت پایه هر مترمربع

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

4,2۰۰,۰۰۰

۱۰,۱4۲,924,۰۰۰

شرایط و نحوه فروش
«اجاره به شرط تملیک»
پرداخت حداقل  ۱5درصد نقد

مبلغ تضمین شرکت در فراخوان
(ریال)
1,۰1۱,331,۱۰۰

و مابقی در اقساط حداکثر بیستساله

اراضی واقع در شهرستان اهر؛ فاز دو شهرک شیخشهابالدین اهر  -پالک  127فرعی از  1196اصلی ،بخش ثبتی 21

5

1

۱۰۰۱/22

بهداشتی

۱,2۰۰,۰۰۰

5,۲۰2,۰۲4,۰۰۰

«اجاره به شرط تملیک»
پرداخت حداقل  ۱5درصد نقد

۱2۰,4۰3,۱۰۰

و مابقی در اقساط حداکثر بیستساله

اراضی واقع در شهرستان اهر؛ خیابان مابین فاز سه و چهار شهرک شیخشهابالدین اهر  -پالک  127فرعی از  4714اصلی ،بخش ثبتی 21
توجه :ردیفهای  4و  ,5فراخوان عمومی بوده و فرآیند شرکت در آن خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) میباشد .این واگذاری در قالب ماده
 1۰۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 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 پنجشنبه مورخ  1311/۰۱/۱5به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی
(به نشانی :تبریز ,سرباالیی ولیعصر «عج») مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1311/۰3/19نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی خود اقدام
نمایند.
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