آگهی مزایده عمومی نوبت اول » (ر – ش )98- 12 -و در سامانه 2098000223000004
اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین ومسکن در نظر دارد تعداد 7قطعه زمین با کاربري تجاري واقع در شهر تفرش ابه استناد تفویض اختیارشمماره
 607/31719مورخ 1390/9/7و مصوبه شماره  981536/0000210مورخ  1398/09/07هیات نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن از طریق مزایده عمومی و با جزئیات منمدر در اسمناد
مزایده و با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح جدول ذیل واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاري مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سمامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس( ) www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافمت گمواهی
امضاي الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده گزارمحقق سازند طی نمایند.
تاریخ انتشار در سامانه تدارکات 1398/09/19 :مهلت دریافت اسناد مزایده
مهلت ارسال پیشنهاد  :از تاریخ  1398/09/20 :ساعت  8 :صبح

از تاریخ  1398/09/20 :ساعت  8 :صبح

تا تاریخ 1398/10/05 :

ساعت 13 :

تا تاریخ 1398/10/05 :

تاریخ بازگشایی 1398/10/10 :

ساعت 12 :
ساعت  10 :صبح

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکتهاي الف :
آدرس  :اراک خ  15خرداد ساختمان شماره 1تلفن 08633134562:
الزم به ذکراست نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کارفقط باید به یکی از صورتهاي زیر باشدو در پاکت الف ارائه شود.
الف)رسید بانکی واریز وجه مذکور به شماره شبا  IR670100004001037106372777صرفا با شناسه واریز  929286500122000000000000000022نزد بانک مرکمزي جمهموري
اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده
ردیف

قطعه

کاداستر

ب)پرداخت الکترونیکی
مساحت

پالك

قيمت هرمتر مربع

(مترمربع)

قيمت کل واحد (ریال)

مبلغ  %5قيمت پایه (ریال)

( ریال)

1

169

5108

35

1954/788

11/500/000

402/500/000

20/125/000

2

170

5109

35

1954/789

11/500/000

402/500/000

20/125/000

3

171

5110

35

1954/790

11/500/000

402/500/000

20/125/000

4

172

5111

40

1954/791

11/500/000

460/000/000

23/000/000

5

173

5112

40

1954/792

11/500/000

460/000/000

23/000/000

6

174

5113

40

1954/793

11/500/000

460/000/000

23/000/000

7

175

5114

40

1954/794

11/500/000

460/000/000

23/000/000

*شرایط شرکت در مزایده:
 -1متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضاي کتبی و اعالم مبلغ پیشمنهادي جهمت تضممین شمرکت در فراخموان معمادل  %5قیممت پایمه را بمه صمورت فمیا واریمزي بمه شمماره شمبا
 IR670100004001037106372777صرفا با شناسه واریز  929286500122000000000000000022نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده پرداخمت و
اصل فیا واریزي به صورت دستی تحویل اداره کل راه و شهرسازي نمایید.
 -2به پیشنهاد هاي مبهم فاقد سپرده یا با سپرده کمتر از  %5یا ارسال شده درخار از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.به منظور رعایت صرفه و صالح دولت انتخاب خریمدار بما در نظمر
گرفتن باالترین مبلغ پیشنهادي می باشد.
 -3برنده مزایده بایستی حد اکثر ظرف مهلت مقرر پس ازاعالم اسامی برندگان( از طریق اعالم کتبی این اداره کل ) نسبت به واریز کل وجه پیشنهادي در مزایده اقدام نموده و رسمید آن را بمه
واحد امور مالی این اداره کل تحویل نماید.
 -4عدم پرداخت به موقع وجه توسط برنده مزایده به منزله انصراف از خرید تلقی شده و سپرده متقاضی به نفع این اداره کل ضبط خواهد شد.
 -5انتقال سند مالکیت مشروط به تسویه حساب کامل و تایید امورمالی اداره کمل راه و شهرسمازي اسمتان مرکمزي و اخمذ پایانکمار از شمهرداري و صمورتمجلس تفکیمک ثبتمی بارعایمت
سایرتشریفات قانونی و اداري امکان پذیر می باشد.
-6کلیه هزینه هاي مربوط به تفکیک -عوارض شهرداري آماده سازي زمین وانشعابات مالیات آب برق و گاز و به طور کلی هرگونه هزینه اي که به مورد واگذاري تعلق گیمرد برعهمده برنمده
مزایده می باشد.
-7کاربري زمین موضوع فراخوان فقط تجاري می باشد و به هیچ وجه وتحت هیچ شرایطی در آینده تغییر کاربري نخواهدشد.
 -8مساحت دقیق قطعات فوق الذکر پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و امالک تعیین و بر اساس آن و قیمت پیشنهادي قیمت نهایی واحد ها محاسبه می گردد.
 -9بر اساس بند "د" تبصره  3الیحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی کارکنان دولت از شرکت در این مزایده منع گردیده اند.
-10کلیه اسناد ومدارک ارسالی می بایست برابر اصل و سپس در سامانه بارگذاري شود .
 - 11مزایده با یک پاکت نیز بازگشایی می شود.

توضیحات:
اسناد و مدارک پیشنهاد درمزایده باید به ترتیب زیر و برابراصل شده در پاکتهای ارسالی قرار داده شود: 1-1پاکت" الف "مربوط به ضمانتنامه تضمین شرکت در مزایده با قید مربوط به شماره آگهی( ر – ش – )1398-12واصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد.
 1-2پاکت "ب" مربوط به اسناد و مدارک موضوع مزایده شامل مدارک هویتی و تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتیی (قابیل دریا یت از
سایت اداره) و همچنین برابراصل نمودن کلیه مدارک با قید مربوط به شماره آگهی( ر – ش ) 1398-12-واصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
-1برگزاری مزایده صر ا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل رایند مزایده از این طریق امکان پذیر می باشد.
-2کلیه اطالعات امالک ومستغالت شامل مشخصات ,شرایط و نحوه روش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.
-3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریا ت گواهی الکترونیکی باشماره های ذیل تماس حاصل نمایند08633245248 :
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :د ترتماس استان مرکزی 08633245248:
اطالعات تماس د اتر ثبت نام سایراستانها در سایت سامانه(  )www.setadiranبخش ثبت نام /پرو ایل تامین کننده/مزایده گزار موجود است.

اداره ارتباطات واطالع رسانی اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی

