آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت شماره (ر –ش )1397-19 -و  200970223000014در سامانه
اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین ومسکن؛ در نظر دارد به استناد در اجراي ماده  100قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،
تفویض اختیار شماره  607/31719مورخ  90/9/7و با عنای ،به مصوبه 971536/0000035مورخ  97/05/06هیات نمایندگی سازمان ملی زمین ومستکن دراستتان یت
قطعه زمین باکاربري ورزشی در داخل محدوده شهر اراک از پالک ثبتی  9399فرعی از  14اصلی با کد کاداستر 24602به مساح 2000 ،مترمربع بته نشتانی اراک – خیابتان
جهاد – کوي صادقیه را به اشخاص حقیقی و حقوقی از بخش غیر دولتی که داراي مجوز تاسیس یا موافق ،اصولی معتبر ازمراجع ذیصالح مرتبط با کاربري مورد واگذاري باشند
به قیم ،کارشناسی روز جمعاً به مبلغ  12/200/000/000ریال بعنوان قیم ،پایه و به صورت  25%نقد و الباقی اقساط  10ساله واگذار نماید .این واگذاري ازطریت برگتزاري
فراخوان عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد فراخوان با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دول ،انجام و کلیه مراحل برگزاري فراخوان تا ارائه پیشتنهاد مزایتده گتران و
بازگشایی پاکتها ازطری درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دول( ،ستاد)به آدرس(  )www.setadiranصورت خواهد پذیرف .،بنابراین الزم اس ،مزایده گران درصورت عدم
عضوی ،قبلی ,مراحل ثب ،نام درسای ،مذکور و دریاف ،گواهی امضاي الکترونیکی را جه ،شرک ،در مزایده طی نمایند.
تاریخ انتشار در سامانه تدارکات 97/07/15 :مهل ،دریاف ،اسنادفراخوان  97/07/15 :ساع 7:30 : ،تا  97/07/30ساع14 ،
مهل ،ارسال پیشنهاد  97/07/15 :ساع 7 ،تا تاریخ  97/07/30 :ساع14 ،

تاریخ بازگشایی 97/08/01 :ساع 9 ،صبح

زمان ومکان تحویل پاکات الف :
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جه ،دریاف ،اطالعات بیشتر درخصوص اسنادفراخوان وارائه پاکتهاي الف :
آدرس :اراک خ  15خردادساختمان شماره 1تلفن 08633134562:
الزم به ذکراس ،نوع تضمین شرک ،درفرایند ارجاع کارفقط باید به صورت پرداخ ،الکترونیکی باشدو در پاک ،الف ارائه شود.

* شرایط شرک ،در فراخوان:
 -1متقاضیان بایستی همراه با اعالم مبلغ پیشنهادي جه ،تضمین شرک ،در فراخوان معادل  %5قیم ،پایه  610/000/000ریال را به صورت پرداخ ،الکترونیکی منتدرج در
این آگاهی پرداخ ،و رسید پرداختی را در پاک ،الف تحویل نمایند.
 -2به پیشنهاد هاي مبهم فاقد سپرده یا با سپرده کمتر از  %5یا ارسال شده درخارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.به منظور رعای ،صترفه وصتالح دولت ،انتختا
خریداربا درنظر گرفتن بهترین مبلغ پیشنهادي می باشد.
 -3چنانچه تقاضاي واصله فاقد موافق ،اصولی یا مجوزتاسیس معتبر بوده وطرح پیشنهادي با کاربري ومشخصات زمتین متورد فراختوان مطابقت ،نداشتته باشتد اداره کتل راه
وشهرسازي نسب ،به رد تقاضا اقدام خواهد نمود.
 -4کلیه هزینه هاي مربوط به آماده سازي زمی ن جرائم وعوارض شهرداري مالیات و بطورکلی هرگونه هزینه اي به موردواگذاري تعل گیرد برعهده برنده فراخوان می باشند.
 -5براساس بند" "6تبصره  3الیحه قانون منع مداخله کارمندان دول ،در معامالت دولتی کارکنان دول ،از شرک ،در این فراخوان منع گردیده اند .لذا ارائه تعهتد نامته عتدم
مشمول قانون منع مداخله کارکنان دول ،در معامالت دولتی از سوي متقاضی الزامی اس.،
 -6برنده فراخوان بایستی به صورت مکتو

و با تایید بان

توان اقتصادي مالی خود را جه ،انجام پروژه ارائه نماید.

 -7برنده فراخوان بایستی حداکثر در مهل ،مقرر پس از اعالم اسامی برندگان (ازطری اعالم کتبی این اداره کل) نسب ،به واریز وجه اعالم شده ازستوي ایتن اداره کتل اقتدام
نموده و رسید آن را به واحد امورمالی تحویل نماید.
 -8عدم پرداخ ،به موقع وجه توسط برنده فراخوان به منزله انصراف از واگذاري تلقی و سپرده متقاضی به نفع این اداره کل ضبط خواهد شد.
 -9به پیشنهادهایی که از طری نمابر یا پس ،الکترونیکی ارسال می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -10برنده فراخوان بایستی کلیه تضامین معتبر مورد نیاز امورمالی ودرآمد اداره کل راه وشهرسازي را تحویل نماید.
 -11کلیه مستندات ارسالی می بایس ،برابراصل ارائه گردد .و در صورت لزوم در سامانه بارگذاري شود.
-12کاربري زمین موضوع فراخوان فقط ورزشی می باشد وبه اشخاص واجد شرایط اراءه دهنده خدمات مربوطه قابل واگذاري اس ،وبه هیچ وجه وتح ،هیچ شترایطی درآینتده
تغییر کاربري نخواهدشد.
-13باتوجه به ارائه مجوز ازمراجع ذیصالح فراخوان با ارسال ی

پاک ،نیز بازگشایی می شود.

توضیحات:
اسناد و مدارک پیشنهاد در فراخوان باید به ترتیب زیر در پاکتهاي ارسالی قرار داده شود: 1-1پاک "،الف "مربوط به رسید پرداخ ،الکترونیکی تضمین شرک ،درفراخوان با قید مربوط به شماره آگهی( ر – ش – )97-19
 1-2پاک " " ،مربوط به اسناد و مدارک موضوع فراخوان شامل مدارک هویتی–موافق ،اصولی و طرح جانمایی پیشنهادي تعهد نامه منع مداخالت کارمندان درمعامالت دولتی
(قابل دریاف ،ازسای ،اداره ) و تاییدیه توان مالی  .کلیه مدارک فوق باید اصل یا برابراصل باشد با قید مربوط به شماره آگهی ( ر – ش –)97-19
 -2پاکات فراخوان در تاریخ  97/08/01راس ساع 9 ،صبح بازگشائی می گردد.
-3ی

نسخه از این آگهی در سای ،اینترنتی این اداره کل به نشانی  www. Markazi.mrud .ir :موجود اس.،

ضمنا رعای ،موارد ذیل الزامی اس:،
-1برگزاري فراخوان صرفا ازطری سامانه تدارکات الکترونیکی دول ،می باشدوکلیه مراحل فرایند فراخوان ازاین طری امکان پذیر می باشد.
-2کلیه اطالعات امالک ومستغالت شامل مشخصات ,شرایط ونحوه فروش دربرد اعالن عمومی سامانه فراخوان ,قابل مشاهده ,بررسی وانتخا

می باشد.

-3عالقمندان به شرک ،درفراخوان می بایس ،جه ،ثب ،نام ودریاف ،گواهی الکترونیکی باشماره هاي ذیل تماس حاصل نمایند08633245248 :
اطالعات سامانه ستادجه ،انجام مراحل عضوی ،درسامانه  :دفترتماس استان مرکزي 08633245248:
اطالعات تماس دفاترثب ،نام سایراستانها درسای ،سامانه(  )www.setadiranبخش ثب ،نام /پروفایل تامین کننده/فراخوان گزارموجود اس.،
همچنین متقاضیان محترم جه ،کسب اطالعات بیشترمی توانند ب ه مدیری ،امالک وحقوقی و یا بته ستای ،اداره کتل راه وشهرستازي استتان مرکتزي بته نشتانیwww. :
 Markazi.mrud .irمراجعه نمایند.
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

تنظيم كننده
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