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.

شماره سیستمی این مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)2098091597000002 :
ضمناً متقاضیان (مزایدهگران) میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر از روز شنبه مورخ  3131/70/31به 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  3131/70/31ساعت 31:77
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :روز یکشنبه مورخ  3131/70/81ساعت 30:77

 موعد گشایش کلیه پیشنهادات واصله :روز دوشنبه مورخ  3131/70/83ساعت ( 37:77سالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی استان)
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فروش قطعه زمین مسکونی واقع در تبریز
(ولیعصر ،خیابان اوحدی ،کوچه دهخدا ،قطعه  - 04پالک  553/32151فرعی از  3اصلی  -بخش ثبتی )3
ردیف

شماره مال

شماره

مساحت

آگهی

در سامانه ستاد

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

1

2198091597000002

1

289/00

2

2198091597000005

2

262/07

ردیف

شماره مال

شماره

مساحت

آگهی

در سامانه ستاد

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

2

2198091597000006

11

575/62

4

2198091597000007

16

570/27

نوع کاربری

مسکونی

قیمت پایه هر مترمربع

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

105,000,000

20,245,000,000

120,000,000

21,448,400,000

شرایط و نحوه فروش

پرداخت  100درصد نقدی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)

1,517,250,000
1,572,420,000

فروش قطعه زمین مسکونی واقع در تبریز
(رجاییشهر  -پالک ثبتی  - 31/5064,5061,5062بخش ثبتی )3
نوع کاربری

مسکونی

قیمت پایه هر مترمربع

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

84,000,000

48,252,920,000

74,000,000

42,207,280,000

شرایط و نحوه فروش

پرداخت  100درصد نقدی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)

2,417,646,000
2,110,269,000
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فروش قطعه زمین مسکونی واقع در تبریز
(ولیعصر ،کوی وحدت 27 ،متری صفا ،جنب برج تجارت جهانی ،قطعه  - 317پالک  50405فرعی از  3اصلی  -بخش ثبتی )3
ردیف

شماره مال

شماره

مساحت

آگهی

در سامانه ستاد

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

5

2198091597000008

1

222/62

122,000,000

6

2198091597000009

2

229/22

122,000,000

21,829,560,000

7

2198091597000010

6

226/16

120,000,000

20,700,800,000

8

2198091597000011

7

182/44

125,000,000

24,629,400,000

1,221,470,000

9

2198091597000012

8

277/60

165,000,000

45,804,000,000

2,290,200,000

نوع کاربری

مسکونی

قیمت پایه هر مترمربع

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

29,741,460,000

1,487,072,000
1,591,478,000

شرایط و نحوه فروش

پرداخت  100درصد نقدی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)

1,525,040,000

فروش واحد آپارتمانی مسکونی واقع در ایلخچی
(پیرآباد ،ضلع جنوبی دیوار دانشگاه آزاد اسالمی ،مجتمع مسکونی گلستان  -پالک  23اصلی مفروزی از  - 1303بخش ثبتی )34
ردیف

شماره مال

آگهی

در سامانه ستاد

10

2198091597000012

58

11

2198091597000014

68

 A3شرقی

12

2198091597000015

71

 A3غربی

مساحت مفید

قیمت پایه کل ششدانگ

(مترمربع)

(ریال)

250,000,000

شماره قطعه

بلوک

طبقه

واحد

 A1شرقی

چهارم غربی

غربی

59/40

چهارم غربی میانی

47/78

210,000,000

چهارم غربی میانی

47/78

210,000,000

شرایط و نحوه فروش

پرداخت  100درصد نقدی
دارای سند تکبرگی

ششدانگ عرصه و اعیان

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)

17,500,000
15,500,000
15,500,000
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فروش واحد آپارتمانی مسکونی واقع در مراغه
(شهرک ولیعصر ،خیابان سید جمالالدین ،کوچه ابوذر ،مجتمع آپارتمانی نگین  -پالک  1,2,3اصلی مفروزی از  - 3/1,4بخش ثبتی )1
ردیف

شماره مال

شماره

آگهی

در سامانه ستاد

قطعه تفکیکی

12

2198091597000016

2-1624

)1( A

14

2198091597000017

50-1648

)1( A

پنجم

15

2198091597000018

62-1654

)1( A

ششم

1

16

2198091597000019

74-1660

)1( A

هفتم

1

58/96

17

2198091597000020

20-1680

)2( B

دوم

1

58/96

مساحت مفید

قیمت پایه کل ششدانگ

(مترمربع)

(ریال)

1,490,400,000

بلوک

طبقه

واحد

اول

1

58/96

1

58/96

1,600,200,000

58/96

1,489,220,000
1,504,440,000
1,524,600,000

شرایط و نحوه فروش

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)

74,520,000
پرداخت  100درصد نقدی

80,010,000

دارای سند تکبرگی

74,466,000

ششدانگ عرصه و اعیان
کلیه واحدها

75,222,000

دارای پارکینگ و انباری

76,220,000

فروش قطعه زمین مسکونی واقع در اسکو
(میدان شهرداری ،بلوار شریعتی ،کوی صفا ،بنبست  6متری حافظ  -پالک  3132اصلی  -بخش ثبتی )34
ردیف

شماره مال

آگهی

در سامانه ستاد

شماره قطعه

مساحت
(مترمربع)

18

2198091597000021

7

287/50

19

2198091597000022

22

240/00

نوع کاربری

مسکونی

قیمت پایه هر مترمربع

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

9,000,000

2,587,500,000

9,000,000

2,160,000,000

شرایط و نحوه فروش
پرداخت  100درصد نقدی
دارای سند تکبرگی
ششدانگ عرصه و اعیان

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(ریال)

129,275,000
108,000,000
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فراخوان عمومی
توجه :این ردیف از آگهی ،فراخوان عمومی بوده و فرآیند شرررکت در آن خارج از سررامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سررتاد) میباشررد .متقاضرریان

میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک شرکت در فراخوان ،از روز شنبه مورخ  1298/07/12به اداره کل راه و شهرسازی استان
آذربایجانشرقی (به نشانی :تبریز ،سرباالیی ولیعصر «عج») مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1298/07/28نسبت به تحویل
پاکتهای پیشنهادی خود اقدام نمایند.

فروش قطعه زمین آموزشی واقع در تبریز
(ولیعصر ،میدان پروین اعتصامی ،خیابان نیما ،انتهای خیابان  27متری  -پالک ثبتی  - 3713بخش ثبتی )3
«واگذاری در قالب ماده  - 377صرفاً دارندگان مجوز یا موافقتنامه اصولی از مبادی ذیربط»
ردیف

شماره

مساحت

آگهی

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

20

2

816/94

نوع کاربری

آموزشی

قیمت پایه هر مترمربع

قیمت پایه کل ششدانگ

(ریال)

(ریال)

25,000,000

28,592,900,000

شرایط و نحوه فروش

«اجاره به شرط تملیک»
پرداخت حداقل  25درصد نقد

مبلغ تضمین شرکت در فراخوان
(ریال)

1,429,650,000

و مابقی در اقساط حداکثر بیستساله
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