آگهی مزایده عمومی واگذاری و فروش امالک شماره 89/55-51
اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن ،در نظر دارد امالک تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی ،با جزئیات مندرج در اسناد
مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) (Setadiran.irبه صورت الکترونیکی واگذار و یا به فروش رساند.
تاریخ انتشار 89/7/51لغایت  89/7/03؛ مهلت دریافت اسناد مزایده تا مورخ  89/7/03؛ مهلت ارسال پیشنهاد تا ساعت  53صبح مورخ  89/9/50؛ تاریخ بازگشایی :سه شنبه
 89/9/51ساعت 53صبح ؛ تاریخ اعالم برنده .89/9/51 :
ضمناً با توجه به اینکه در سامانه تدارکات الکترونیکی حین مزایده امکان تغییر مهلتهای تعیین شده فوق وجود دارد ،لذا مالک عمل ،زمان نهایی تعیین شده در سامانه می باشد.

ردیف

5

مشخصات

فروش نقدی یک قطعه زمین واقع در بندر
انزلی به مساحت  063متر مربع

مبلغ پایه کارشناسی
(ریال)

*مبلغ تضمین شرکت
درمزایده (ریال)

0

5/010/333/333

67/633/333

53/651/803/333

103/786/333

واگذاری ششدانگ زمین با کاربری بهداشتی
0

06/688/011/333

5/901/867/713

درصد نقد و الباقی در اقساط  1ساله

1

واگذاری ششدانگ زمین با کاربری کاربری
آموزشی با مساحت  5133متر مربع01 ،

الکترونیکی دولت

خیابان پرستار ،قبل از میدان

0389333306333355

پرستار ،انتهای کوچه نیلوفر

الباقی در اقساط پنج ساله
درمانی با مساحت  0960/38مترمربع01 ،

نشانی

در سامانه تدارکات

بندرانزلی ،خیابان پاسداران،

واگذاری ششدانگ زمین با کاربری ورزشی
با مساحت  991/66مترمربع 03درصد نقد و

شماره ثبت سیستمی

56/133/333/333

901/333/333

رشت ،جاده الکان ،مسکن
مهر رشت
رشت ،جاده الکان ،مسکن
مهر رشت

رشت ،جاده الکان ،مسکن
مهر رشت

0389333306333350

0389333306333350

0389333306333351

درصد نقد و الباقی در اقساط  1ساله
واگذاری ششدانگ زمین با کاربری کاربری
1

آموزشی با مساحت  0317/57مترمربع01 ،

00/609/973/333

درصد نقد و الباقی در اقساط  1ساله

5/505/110/133

رشت ،جاده الکان ،مسکن
مهر رشت

0389333306333351

رعایت موارد ذیل الزامی است:
 .5برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد و کلیه مراحل فرآیند مزایده ،شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت
در مزایده )ودیعه( ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ،از این طریق امکان پذیر می باشد.
 .0کلیه اطالعات امالک و مستغالت (مشخصات ،شرایط و نحوه واگذاری یا فروش) در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب میباشد.
 .0عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 305-15801 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت ساامانه ) ( www.setadiran.irبا ” ثبت نام/پروفایل مزایده گر“ موجود است.

شرایط و مدارک الزم جهت شرکت درمزایده:
 .5رعایت شرایط مزایده بر اساس اطاعات منتشر شده در سامانه الزامی می باشد.
 .0با توجه به اینکه واگذاری امالک طبق ماده  533قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت انجام می شود ،لذا الزم است متقاضیان اسناد و مدارک صالحیت خود را به همراه اصل
ضمانتنامه بانکی یا اصل فیش واریزی بابت تضمین شرکت در مزایده ،یک روز قبل از زمان بازگشایی پیشنهادات ،تحویل دبیرخانه ساختمان شماره 0اداره کل راه و شهرسازی
استان گیالن نمایند.
 .0مبلغ تضمین بصورت وجه نقد در قالب فیش واریزی به شماره حساب  1335307536070777بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده ارائه گردد.
کد پستی15609-00555 :
شماره ملی دستگاه51330831131 :
کد اقتصادی0576001151333 :

اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن

