
 اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن
                                               71/7011-71شماره                                                                                                                     امالک فروش عمومی مزایده آگهی

 با ومیعم مزایده طریق از را خود اختیار تحت التمستغو  امالک دارد نظر رد مسکن، و زمین ملی سازمان از نمایندگی به گیالن استان شهرسازی و راه کل اداره

 .رساند فروش به الکترونیکی صورت به (Setadiran.ir) دولت الکترونیکی تدارکات سامانه از گیری بهره با و مزایده اسناد در مندرج جزئیات

 01/8/0411تاریخ تا  :مزایده اسناد دریافت مهلت                                                                                                            4/8/0411 از هیآگ انتشار تاریخ

  صبح 8 ساعت 01/8/0411 بازگشایی : تاریخ                                                                                  71/8/0411تا مورخ  :پیشنهاد ارسال مهلت
 باشد. می سامانه رد شده یینتع نهایی زمانمالک عمل،  لذا دارد، وجود فوق شده تعیین هایمهلت تغییر امکان مزایده حینکترونیکی لدر سامانه تدارکات ا اینکه به توجه با ضمناً

 

 ردیف
 

 مشخصات

 

 کارشناسی پایه مبلغ

 )ریال(

 تضمین *مبلغ

  درمزایده شرکت

 )ریال(

 

 نشانی

 سیستمی ثبت شماره

 تدارکات سامانه در

 دولت الکترونیکی

1 
 یبا کاربر نیشششاششدانع  زعه زم یفروش نقد

ه ب هیوا ع در آسشششتانه اششششرف یمسشششکون -یتجار

 متر مربع 41314مساحت 

40،,01،,44،444 ,،430،4,4،444 
ندرو )باند ک یکمربند -هیآستانه اشرف

 444412,,4444444, (یضلع شمال

, 
 یبا کاربر نیشششاششدانع  زعه زم یفروش نقد

ه ب هیوا ع در آسشششتانه اششششرف یمسشششکون -یتجار

 متر مربع ,,4111مساحت 

40،2,0،0,4،444 ,،4,,،403،444 
ندرو )باند ک یکمربند -هیآستانه اشرف

 ,44441,,4444444, (یضلع شمال

3 
 یبا کاربر نیشششاششدانع  زعه زم یفروش نقد

ه ب هیوا ع در آسشششتانه اششششرف یمسشششکون -یتجار

 متر مربع 440101مساحت 

40،3,0،304،444 ,،410،4,0،444 
ندرو )باند ک یکمربند -هیآستانه اشرف

 ,44441,,4444444, (یضلع شمال

 
 :است الزامی ذیل موارد رعایت

 پرداخت ،زایدهم اسناد دریافت و خرید شامل ،مزایده فرآیند مراحل کلیه وانجام می گیرد  دولت الکترونیکی تدارکات سامانه طریق از صرفا مزایده برگزاری .1

 .باشد می پذیر امکان طریق این از، محترم گران مزایده بودن برنده وضعیت از اطالع و  یمت پیانهاد ارسال ،)ودیعه( مزایده در شرکت تضمین

 باشد.می انتخاب و بررسی مااهده،  ابل مزایده سامانه عمومی اعالن برد در (فروش نحوه و شرایط ماخصات،) مستغالت و امالک اطالعات کلیه .,

  :نمایند حاصل تماس ذیل های شماره با )توکن( الکترونیکی گواهی دریافت و نام ثبت جهت بایست می مزایده در شرکت به عال مندان  .3

 ,142   :سامانه راهبری و پاتیبانی مرکز

 .است موجود  “گر مزایده پروفایل/نام ثبت ”  با  (www.setadiran.ir ) مانهسا ایتس در استانها، سایر نام ثبت دفاتر تماس اطالعات
 

 :درمزایده شرکت جهت الزم مدارک و شرایط
 باشد. می الزامی سامانه در شده منتار عاتاطال اساس بر مزایده شرایط رعایت .1

 :نمایند پرداخت زیر های روش از یکی به را پایه(  یمت درصد مبلغ تضمین شرکت در مزایده)پنج است الزم مزایده در محترم متقاضیان .,

 از  بل تا ار نامه ضمانت اصل و گردد دریافت ودیعه بعنوان باشد، تمدید  ابل دیگر دوره یک  برای که ماهه سه دوره یک غالب در بانکی نامه ضمانت (1

 . نمایند دریافت رسید و دهند تحویل , شماره ساختمان در وا ع شهرسازی و راه کل دارها دبیرخانه به پاکت بازگاایی روز

 . نمایند پرداخت ستاد سامانه درگاه طریق از و الکترونیک صورت به   (,

 .نمایند واریز سپرده وجوه تمرکز نام به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ,,,,,444143,14,3 حساب شماره به فیش  الب در نقد وجه صورت به (3

 

 41,30-33111کد پستی: 

 1444,042442شماره ملی دستگاه: 

             3,4414444,,1,کد ا تصادی: 


