مزایده عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد تعدادی از امالک تحت مالکیت خود را از طریق مزایده

عمومی و در قالب شرایط مندرج به فروش برساند.
فرآیند این مزایده در بستر اینترنتی بوده و شرکت در آن صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ممکن میباشد .کلیه مراحل این مزایده شامل
دریافت اسناد ،پرداخت تضمین و پیشنهاد قیمت ،در بستر سامانه از این طریق امکانپذیر بوده که عالقمندان به شرکت در 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 شنبه مورخ  0911/10/10ساعت 10:11
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :روز شنبه مورخ  0911/10/22ساعت 01:11
موعد گشایش کلیه پیشنهادات واصله :روز یکشنبه مورخ  0911/10/29ساعت ( 01:11سالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی استان)

ضمممناً متضاضممیان (مزایممدهگممران) مممیتواننممد جهممت کسممب اطالعممات بیشممتر از روز شنننبه مممور  0911/10/10بممه 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

موضوع مزایده :فروش نقدی یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در تبریز ،فاز یک شهرک اندیشه ،خیابان نیروی هوایی
پالک ثبتی :قطعه تفکیکی به شماره  7از پالک  04471فرعی از  2اصلی ،مفروز و مجزی از  ،02341بخش 01
شرایط و نحوه فروش :پرداخت نضدی  011درصد قیمت پیشنهادی  -دارای سند تکبرگی ششدانگ عرصه و اعیان
شماره سیستمی مزایده در سامانه ستاد ایران

ردیف آگهی

شماره مال در ستاد

2199193591111115

3

2399193591111153

مساحت

قیمت پایه کل ششدانگ

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

(مترمربع)

(ریال)

(ریال)

215/21

25,111,111,111

3,251,111,111

موضوع مزایده :فروش نقدی تعداد دو قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در تبریز ،رجائیشهر
پالک ثبتی :قطعات تفکیکی به شماره  00و  06از پالک  ،03/5764،5763،5762بخش 1
شرایط و نحوه فروش :پرداخت نضدی  011درصد قیمت پیشنهادی
شماره سیستمی مزایده

ردیف

در سامانه ستاد ایران

آگهی

3

شماره مال در ستاد

شماره

مساحت

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

قیمت پایه

قیمت پایه

مبلغ تضمین

هر مترمربع

کل ششدانگ

شرکت در مزایده

(ریال)

(ریال)

(ریال)

( 33 2399193591111151جنوبی) 4,129,431,111 51,555,211,111 341,111,111 515/51

2199193591111111
2

( 35 2399193591111152شمالی) 1,422,221,111 55,444,411,111 321,111,111 511/11

موضوع مزایده :فروش نقدی سه قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در آذرشهر ،شهرک ولیع ر ،روبروی سالمندان ،جنب پارک آزادگان
پالک ثبتی :قطعات تفکیکی به شماره  2 ،0و  3از پالک  2658/2657/2656فرعی از  6281اصلی ،مفروز و مجزی از  ،2608بخش 02
شرایط و نحوه فروش :پرداخت نضدی  011درصد قیمت پیشنهادی  -دارای سند تکبرگی ششدانگ عرصه و اعیان
شماره سیستمی مزایده

ردیف

در سامانه ستاد ایران

آگهی

2199193591111115

قیمت پایه

مبلغ تضمین

کل ششدانگ

شرکت در مزایده

(ریال)

(ریال)

115,111,111

شماره

مساحت

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

3

2399193591111155

3

211/12

5,111,111,111

2

2399193591111155

2

211/14

5,111,111,111

115,111,111

1

2399193591111154

1

215/13

1,111,111,111

155,111,111

شماره مال در ستاد

موضوع مزایده :فروش نقدی تعداد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در ممضان ،خیابان جنت ،خیابان مسکن مهر
پالک ثبتی :قطعات تفکیکی به شماره  08 ،03و  22از پالک  1878/1874/1861فرعی از  6اصلی ،مفروز و مجزی از  ،6314بخش 38
شرایط و نحوه فروش :پرداخت نضدی  011درصد قیمت پیشنهادی  -دارای سند تکبرگی ششدانگ عرصه و اعیان
شماره سیستمی مزایده

ردیف

در سامانه ستاد ایران

آگهی

2199193591111119

قیمت پایه

قیمت پایه

مبلغ تضمین

هر مترمربع

کل ششدانگ

شرکت در مزایده

(ریال)

(ریال)

(ریال)

شماره

مساحت

قطعه تفکیکی

(مترمربع)

3

2399193591111159

31

3935/19

31,111,111

شماره مال در ستاد

951,595,111 39,351,911,111

2

2399193591111155

35

393/55

5,511,111

3,511,125,111

53,515,251

1

2399193591111151

22

399/15

5,511,111

3,595,311,111

54,915,511

