«آگهی مزایده عمومی» نوبت اول (ر –ش )1398- 16 -و به شماره  5098000223000011در سامانه ستاد
اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین و مسکن در اجراي ماده 22قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مجوز شماره
 607/96/31719مورخ  90/9/7سازمان ملی زمین و مسکن و مصوبه  981536/0000220ه ن مورخ  1398/09/13هیات نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن یك قطعه زمین به مساحت
 19634/5مترمربع قسمتی از پالک ثبتی  722فرعی از  4142اصلی با کد کاداستر  25776با کاربري گردشگري در محدوده خدماتی شهر نیم ور به نشانی محالت-واقع در محدوده شهر نیم
ور-مجاورت جاده دلیجان را به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به مبلغ  36/323/825/000ریال را به عنوان قیمت پایه از قرار مترمربعی  1/850/000ریال به صورت اجاره به شرط
تملیك ( 10درصد نقد مابقی  4ساله ) به دارندگان موافقت نامه اصولی یا مجوز تاسیس از مراجع ذیصالح مرتبـط با کاربري مورد واگذاري باشند  ،را از طریق فراخوان عمومی و با جزئیات
مندرج در اسناد فراخوان را به بهره گیري از سامانه تدارکات الکـترونیـکی دولت واگـذار نــماید  .کلــیه مراحـل برگـزاري فراخـوان تا ارائه پیــشنهاد مزایـده گران و بازگشـایی پاکت ها از
طـریق درگاه سامـانـه تــدارکـات الکـتـرونیکی دولـت (سـتاد) بـه آدرس )  (www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام
درسایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را که امکان شرکت در مزایده را محقق سازد طی نمایند.
تاریخ انتشار 1398/12/10 :

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1398/12/11ساعت  7صبح

مهلت ارسال پیشنهاد :از تاریخ  1398/12/11ساعت  7صبح

تا تاریخ  1398/12/25ساعت 13

تا تاریخ 1398/12/24

ساعت 14

تاریخ بازگشایی1398/12/26 :

ساعت  10 :صبح

زمان و مکان تحویل پاکات الف :
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد فراخوان 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 ازصورتهاي زیرباشدو در پاکت الف ارائه شود.
الف)رسید بانکی واریزوجه مذکور به شماره شبا  IR670100004001037106372777صرفا با شناسه واریز  929286500122000000000000000022بانك مرکزي جمهوري اسالمی
ایران بنام تمرکز وجوه سپرده

ب)ضمانت نامه بانکی

ج)پرداخت الکترونیکی

* شرایط شرکت در فراخوان:
 -1متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی و اعالم مبلغ پیشنهادی ،جهت تضمین شرکت در فراخوان ،معادل  %5قیمت پایه  1/816/191/250ریال را بـه صـورت ضـمانتنامه بـانکی
(مطابق نمونه قابل دریافت از سامانه ) یاواریز به شماره شبا  IR670100004001037106372777صرفا با شناسه واریز  929286500122000000000000000022نزد بانك مرکـزي
جمهوري اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده پرداخت و در صورت ارائه ضمانت نامه یا واریز به حساب اصل ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزي را به صـورت دسـتی تحویـل اداره کـل راه و
شهرسازي نمایید.
-2چنانچه تقاضاهاي واصله فاقد موافقت اصولی یا مجوز تاسیس بوده و طرح جانمایی پیشنهادي با کاربري و مشخصات زمین مورد فراخوان مطابقت نداشـته باشـد اداره کـل راه وشهرسـازي
استان مرکزي نسبت به رد تقاضا اقدام خواهد نمود.
 -3به پیشنهاد هاي مبهم ،فاقد سپرده یا با سپرده کمتر از  %5یا ارسال شده درخارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.به منظور رعایت صرفه و صالح دولت انتخاب خریدار بـا در نظـر
گرفتن بهترین مبلغ پیشنهادي می باشد.
 -4کلیه هزینه هاي مربوط به آماده سازي زمین ،عوارض و جرائم شهرداري ،مالیات و بطورکلی هرگونه هزینه اي به مورد واگذاري تعلق گیرد برعهده برنده فراخوان می باشند.
 -5براساس بند(د )تبصره  3الیحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی ،کارکنان دولت از شرکت در این فراخوان منع گردیده اند.لذا ارائه تعهدنامه عـدم شـموول قـانون منـع
مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی ازسوي متقاضی الزامی است.
-6برنده فراخوان بایستی با ارائه صورتحساب و با تائید بانك توان اقتصادي و مالی خود را جهت انجام پروژه ارائه نماید.
-7برنده فراخوان بایستی طی مهلت مقررکه پس ازاعالم اسامی برندگان (از طریق اعالم کتبی این اداره کل تعیین خواهد شد) نسبت به واریز وجه اعالم شده و ارائه اسناد مالی مورد درخواست
از سوي این اداره کل اقدام نموده و رسید آن را به واحد امورمالی تحویل نماید.
-8انتقال سند مالکیت مشروط به احداث بنا ،اجراي کامل طرح متناسب با ضوابط شهرسازي و رعایت تناسب عرصه و اعیان از سوي متقاضی و ارائه پایان کار وگواهی بهـره بـرداري ازسـوي
مرجع صادرکننده موافقت اصولی و تسویه حساب باامورمالی ودرامد وجري سایرتشریفات اداري و قانونی اداره کل راه و شهرسازي می باشد.
 -9به پیشنهادهایی که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی ارسال می گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-10عدم پرداخت به موقع وجه توسط برنده فراخوان به منزله انصراف ازخریدتلقی شده و سپرده متقاضی به نفع سازمان ضبط خواهدشد.
-11برنده فراخوان بایستی کلیه تضامین معتبرمورد نیاز امورمالی و درآمد اداره کل راه وشهرسازي را تحویل نماید.
 12کاربري زمین فقط گردشگري می باشد و به اشخاص واجد شرایط ارائه دهنده خدمات گردشگري مصوب قانونی قابل واگذاري است و به هیچ وجه وتحت هیچ شرایطی درآینده تغییر کاربري
داده نخواهد شد.
 -13کلیه اسناد و مدارک ارسالی در صورت لزوم می بایست برابر اصل و سپس در سامانه بارگذاري شود .
 -14باتوجه به ارائه مجوزاز مراجع ذیصالح فراخوان با ارسال یك پاکت نیز بازگشایی خواهد شد.
اسناد و مدارک پیشنهاد درمزایده باید به ترتیب زیرو برابراصل شده در پاکتهاي ارسالی قرار داده شود: 1-1پاکت" الف "مربوط به تضمین شرکت در مزایده که با قید مربوط به شماره آگهی( ر – ش –  ) 1398-16و اصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد.
 1-2پاکت "ب" مربوط به اسناد و مدارک موضوع مزایده شامل مدارک هویتی ,موافقت اصولی ,طرح جانمایی پیشنهادي ,مدارک مربوط به توان اقتصـادي موردتاییـد بانـك مبنـی برموجـودي
حساب وگردش مالی حساب وتعهد نامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان درمعامالت دولتی (قابل دریافت از سایت اداره) و همچنین برابراصل نمودن کلیه مدارک با
قید مربوط به شماره آگهی( ر – ش )1398-16-و اصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
-1برگزاري فراخوان صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدوکلیه مراحل فرایند فراخوان ازاین طریق امکان پذیر می باشد.
-2کلیه اطالعات امالک ومستغالت شامل مشخصات ,شرایط ونحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه فراخوان ,قابل مشاهده ,بررسی و انتخاب می باشد.
-3عالقمندان به شرکت درفراخوان می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی با شماره هاي ذیل تماس حاصل نمایند08633245248 :
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :دفترتماس استان مرکزي 08633245248:
اطالعات تماس دفاترثبت نام سایراستانها درسایت سامانه(  )www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده/فراخوان گزارموجود است.
همچنین متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به مدیریت امالک وحقوقی و یا به سایت اداره کل راه وشهرسازي استان مرکزي به نشانی wwwmarkazi. mrud.irمراجعه
نمایند.

