آگهي مزايده  1واحد تجاري و  2قطعه زمین تجاري و  1قطعه زمین مسكوني به صورت نقد و نقد و اقساط واقع در بیرجند و فردوس

( نوبت اول )
اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اين اداره كل در نظر دارد تعداد  1واحد تجاري ساخته شده و  2قطعه زمین تجاري بیرجند و  1قطعه زمین مسكوني فردوس به صورت نقد و نقد و
اقساط  ،را با مشخصات مندرج در جداول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند .متقاضیان محترم مي توانند جهت بازديد اراضي و واحدها به اداره كل
راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي مراجعه فرمايند.
كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس  (www.setadiran.ir( :صورت مي پذيرد.

ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند .تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ
 98/12/11لغايت  98/12/24مي باشد و تاريخ بار گذاري اسناد در سامانه تا تاريخ  99/01/11مي باشد.
متقاضیان محترم عالوه بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پیشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح
ذيل حداكثر تا پايان وقت اداري تاريخ  99/01/11به دبیرخانه مركزي ارسال نمايند .
ضمناً ؛ حتماً بروي پاكت شماره رديف آگهي و شماره جدول قيد گردد.
تذكرات :

 -1شركت كنندگان در مزايده مي بايست پیشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.
 پاكت الف ) اصل ضمانتنامه بانكي معادل  %5كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد( با ارائه اصلفيش بانكي ) به شماره شباي حساب  4001037106372777با شناسه واريز  978286500130000000000000000030بانك مركزي به
نام سازمان ملي زمين و مسكن

 پاكت ب )  -1فرم تكمیل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پیشنهادي با امضاء متقاضي  -2فرم تكمیل شده شرايط خاص شركت درمزايده  -3كپي ضمانتنامه بانكي يا فیش واريزي و همه پاكتها را در لفاف مناسب قرارداده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در
جدول ذيل ارسال نمايند.
 -2به پیشنهادات فاقد سپرده  ،كمتر از  5درصد و يا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف  ،مبهم  ،مخدوش و يا تحويل شده در خارج از
موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3واگذاري واحد تجاري بیرجند ( جدول  ) 1به برنده مز ايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكیت منوط تسويه حساب قطعي توسط
برنده مزايده و اخذ پايانكار و تنظیم صورتمجلس تفكیكي واحد توسط اين اداره كل خواهد بود.
 -4واگذاري زمین تجاري سايت اداري بیرجند ( جدول  ) 2به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكیت منوط به ارائه پايانكار ،
تنظیم صورتمجلس تفكیكي و گواهي بهره برداري خواهد بود.
 -5واگذاري زمین تجاري بیرجند ( جدول  ) 3پس از واريز وجه توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد.
 -6واگذاري زمین مسكوني فردوس ( جدول  ) 4به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكیت منوط تسويه حساب قطعي توسط
برنده مزايده و اخذ پايانكار و تنظیم صورتمجلس تفكیكي اراضي توسط اين اداره كل خواهد بود.
 -7برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملیاتي اداره كل راه وشهرسازي
خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فیش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسلیم نمايند .تكمیل مراحل نیز مي بايست در سامانه ستاد نیز اقدام گردد.
عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خر يد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار میگردد ،كه در
اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعايي نخواهد داشت.
 -8كلیه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال  ،هزينه آماده سازي  ،عوارض و مالیات متعلقه و غیره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد.
 -9واحد هاي تجاري امتیاز و انشعابات آب  ،برق و گاز ندارد .و واحد ها با وضعیت موجود بوده و هیچ هزينه اي از ناحیه اين اداره كل پرداخت نخواهد
شد.
 -10بازگشايي پاكات راس ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ  99/01/18در محل اداره كل انجام خواهد شد.
 -11كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسین و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق
شركت در مزايده را ندارند%.

جدول ( – )1مشخصات واحد تجاري سايت اداري بیرجند به صورت  35درصد نقد و ما بقي اقساط سه ساله
مبلغ قابل پرداخت

رديف

كل قیمت
پالك
كاربري

بابت سپرده  5درصد

مساحت
پايه مزايده

شهر
ثبتي

آدرس ملك
قیمت پايه مزايده

متر مربع
(ريال)

(ريال)

بیرجند – سايت اداري –

 1فرعي
واحد

1

تجاري

جنب مسجد حضرت

از
بیرجند

535.50

1441

16.065.000.000

ابوالفضل (ع)

803.250.000

(به شرح كروكي موجود در

اصلي

اسناد مزايده)
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جدول ( – )2مشخصات زمین تجاري سايت اداري بیرجند به صورت  35درصد نقد و ما بقي اقساط سه ساله
مبلغ قابل پرداخت

آدرس ملك

كل قیمت

رديف

مساحت
كاربري

شهر

پالك ثبتي

1

تجاري

بیرجند

 250فرعي از  1441اصلي

بابت سپرده  5درصد
پايه مزايده
قیمت پايه مزايده

متر مربع
(ريال)

(ريال)

بیرجند – سايت
436.25

10.906.250.000

545.312.500

اداري
(به شرح كروكي
موجود در اسناد
مزايده)
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جدول ( – )3مشخصات زمین تجاري بیرجند به صورت نقدي
رديف

مبلغ قابل پرداخت

آدرس ملك

كل قیمت
مساحت
كاربري

شهر

تجاري

بیرجند

بابت سپرده  5درصد
پايه مزايده

پالك ثبتي

قیمت پايه مزايده

متر مربع
(ريال)

(ريال)

بیرجند – خیابان
توحید – خیابان

1

 10520فرعي از  17فرعي از
 249اصلي

امام موسي صدر
5.135.650.000

79.01

256.782.500

– چهار راه
استقالل
(به شرح كروكي
موجود در اسناد
مزايده)
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جدول شماره ( -)4مشخصات زمین مسكوني فردوس به صورت نقدي
شهر

مترمربع

پايه مزايده

بابت سپرده  5درصد

(ريال )

قیمت پايه مزايده

رديف

كاربري

پالك ثبتي

مساحت

كل قیمت

مبلغ قابل پرداخت

آدرس ملك

(ريال)

1

مسكوني

فردوس

 10918فرعي از  6104فرعي از  1اصلي

275

770.000.000

38.500.000
بلوار واليت
 ،واليت ( 3
به شرح
كروكي
موجود در
اسناد
مزايده )
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اداره ارتباطات واطالع رساني اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي

