« آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم)" مزایده 96-2

اداره کل راه وشهرسازی استان گیالن در نظر دارد نسبت به فروش پروژه نیمه کاره 48واحدی تولم شهر و یک قطعه زمین با کاربری خدماتی در تولم
شهر به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری تشریفات مزایده عمومی بصورت نقد واقساط  ،اقدام نماید.
ردیف
1

2

مشخصات

مبلغ پایه کارشناسی

(لایر)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده
(لایر)

قطعه زمین با کاربری خدماتی در تولمشهر-
2,419,400,0 48,388,000,0
به مساحت 12097.25مترمربع
00
پالک ثبتی  196از سنگ اصلی  62بخش 24
00
گیالن
پروژه نیمه کاری  48واحدی تولم شهر
مساحت عرصه  8192.75مترمربع -مساحت
اعیان طبقات3875.28مترمربع
و مساحت 1,175,000,0 23,500,000,
000
همکف895.17مترمربع
00
پالک ثبتی  196سنگ اصلی 62بخش 24گیالن

توضیحات

نشانی

تولم شهر-
جنب جایگاه پمپ بنزین

 فروش بصورت حداقل %35نقدا و مابقی در اقساط 3ساله
میباشد.

تولم شهر-
جنب جایگاه پمپ بنزین

 فروش بصورت حداقل %30نقدا و مابقی در اقساط 3ساله
میباشد.

 شرایط مزایده:تذکر :ارائه تضمین شرکت درمزایده به دو طریق امکانپذیر می باشد  :الف ) ضمانتنامه بانکی در قالب یک دوره  90روزه تهیه گردد و برای یک دوره نیز قابل تمدید
باشد .ب)مبلغ تضمین بصورت وجه نقد در قالب فیش واریزی به شماره حساب 2173714404000بانک ملی بنام رابط تمرکز وجوه سپرده تملک دارایی های سرمایه ای
ارائه گردد .

-1متقاضیان محترم میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده با واریز مبلغ  200،000هزار لایر به شماره حساب  2170094437006بنام خزانه داری کل در بانک
ملی شعبه مرکزی رشت و ارائه رسید فیش از تاریخ چهار شنبه  96/03/24لغایت یکشنبه  96/04/04به واحد مناقصه  ،مزایده و قراردادهای اداره کل راه
و شهرسازی گیالن واقع در رشت ابتدای گلسار  ،ساختمان شماره ( ) 2مراجعه نمایند-2 .آخرین مهلت ارائه مدارک پیشنهاد قیمت تا ساعت 13:30پنجشنبه
 96/04/15به دبیرخانه ساختمان شماره ( )2اداره کل راه وشهرسازی واقع در رشت ابتدای گلسار میباشد و زمان بازگشایی پاکتهای واصله روز شنبه
 96/04/17راس ساعت  10در سالن جلسات ساختمان شماره  2اداره کل راه وشهرسازی گیالن  ،تعیین و اعالم میگردد..
شرایط شرکت کنندگان  :متقاضیان باید به سن قانونی انجام معامله رسیده و منع قانونی به انجام معامله نداشته باشند و ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی برای خرید
اسناد الزامی می باشد شرکتهای حقوقی میبایست موارد ذیل رابه همراه اسناد مزایده ارائه نمایند  :آگهی ثبت شرکت  ،اساسنامه  ،آخرین تغییرات منتشر در
روزنامه رسمی ،کد ملی مدیر عامل  ،کد شناسایی شرکت کد اقتصادی و مشخص کردن صاحبان امضاء مجاز .
حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون بازگشایی پاکتهای مزایده بالمانع میباشد .متقاضیان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتربا شماره تلفن  013-33119471ویا به سایت
 http://gilan.mrud.irمراجعه نمایند.
"روابط عمومی و واحد مزایده  ،مناقصه و قراردادهای اداره کل راه وشهرسازی استان گیالن"

