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آگهي مزایده و فراخوان عمومي
اداره كل راه و شهرسازي یزد در نظر دارد :دو واحد آپارتماني درمجتمع بهاران واقع درصفائيه
بلواردانشگاه ؛ ،دو قطعه زمين باكاربري تجاري واقع در شاهدیه گردفرامرز بلوارسعادت بعد ازكوچه محبت
؛ دو قطعه زمين با كاربري تجاري واقع درامام شهر خيابان فرهنگ به صورت نقد ویك قطعه زمين با
كاربري كارگاهي واقع درزارچ به صورت اجاره  3ساله ؛ یك قطعه زمين با كاربري گردشگري واقع
درشهرستان تفت وفق ماده  22الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت و یك قطعه
باكاربري درماني واقع درمهریز مزویرآباد و یك قطعه زمين باكاربري مهدكودك واقع درپشت صداوسيما
دراجراي ماده 011قانون تنظيم به صورت  22درصدنقد ومابقي اقساط  2ساله به شرح جدول ذیل از
طریق مزایده و فراخوان واگذار نماید ،بدینوسيله از كليه دارندگان مجوز دعوت بعمل مي آید جهت دریافت
مدارك ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار دومين آگهي نسبت به دریافت اسناد مزایده از تاریخ
 0331/00/22لغایت  0331/02/3و نسبت به تحویل اسناد به سامانه ازتاریخ  31/02/2لغایت
 31/02/03از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت(ستاد( اقدام نمایند .براي كسب اطالعات
بيشتربه پایگاه اینترنتيhttp://iets.mporg.irوهمچنين سایت اینترنتي اداره كلwww.yazd.mrud.ir
مراجعه نمایيد.
) 3تاریخ و مهلت تحویل اسناد :مزایده گر باید پس از دریافت اسناد مزایده و تکميل آنها حداكثر طبق
زمانهاي اعالم شده در جدول باال از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.بدیهي است ارائه اصل ضمانتنامه
سپرده (پاكت الف) به صورت دستي نيز به دبيرخانه حراست اداره كل به نشاني :یزد-خيابان كاشاني
خيابان مسکن وشهرسازي اداره كل راه وشهرسازي ساختمان شماره  2ضروري مي باشد .پاكات پيشنهاد
طبق جدول باال در جلسه كميسيون مزایده در محل ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي استان
یزد واقع در خ مسکن وشهرسازي  ،باز و خوانده مي شود .كليه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد
مزایده تا ارائه پيشنهادمزایده گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت
)ستاد (به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم
عضویت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الکترونيکي راجهت شركت در
مزایده محقق سازند .تاریخ انتشار مزایده در سامانه  0331/00/22مي باشد .اطالعات تماس سامانه
ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفترمركزي تهران - 12020332 :دفتر ثبت نام استان 13235212520:
اداره ارتباطات واطالع رساني اداره كل راه و شهرسازي یزد
سايت اداره كل راه و شهرسازي استان يزدwww.yazd.mrud.ir
سامانه پيام كوتاه 1111531101
تلفن مستقيم روابط عمومی 15353253130 :
آدرس  :يزد خيابان مسکن و شهرسازي – ساختمان شماره  2اداره كل راه وشهرسازي استان يزد
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شماره :
تاریخ :
پیوست:

--------------------------------------------------------------پالك

قطعه
واحد212

 5225 /2122/5100بخش

بلوك A9

2یزد

واحد512

 5225/2122/5100بخش

بلوك A9

2یزد

مساحت

كاربري

052/32

واحد آپارتماني

هر متر مربع 21،111،111ریال به صورت نقد

052/15

واحد آپارتماني

هر متر مربع 22،111،111ریال به صورت نقد

ازپالك هاي  5و  1فرعي
021/02

از 5525/0/205/352اصلي

22/2

زمين تجاري(شاهدیه)

بخش  0یزد
ازپالك هاي  5و  1فرعي
021/02

از 5525/0/205/352اصلي

نحوه پرداخت

هر متر مربع 05،111،111ریال به صورت نقد
(با آماده سازي)
هر متر مربع 01،111،111ریال به صورت نقد

22/2

زمين تجاري(شاهدیه)

(با آماده سازي)

بخش  0یزد
21

20

قسمتي از پالك  5225بخش
0یزد

قسمتي از پالك  5225بخش
0یزد

11/21

22

زمين تجاري(امام
شهر)

به ازاء هرمتر مربع 02،1110111ریال به صورت نقد
(باآماده سازي)

زمين تجاري(امام

به ازاء هرمتر مربع 22،1110111ریال به صورت نقد (با

شهر)

آماده سازي)
به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال

5 /5

از پالك 3فرعي از02300بخش
3یزد

230/22

زمين كارگاهي

2253

زمين گردشگري

2111

زمين درماني

212/22

مهدكودك

اول21،111،111كه اجاره جهت سالهاي بعد تا  3سال
هر سال  %21نسبت به اجاره سال قبل افزایش خواهد
یافت.
دراجراي الحاقيه ماده  22الحاق موادي به قانون تنظيم

-

قسمتي ازپالك 0012فرعي از
 2332اصلي بخش 5یزد

بخشي از مقررات مالي دولت به صورت اجاره به شرط
تمليك 2ساله ازقرارهرمترمربع 01110111ریال بدون
آماده سازي
دراجراي ماده  011قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي

-

قسمتي ازپالك  00212اصلي
بخش  32یزد(مهریز)

دولت به صورت  22درصد نقدومابقي اقساط  2ساله
ازقرارهرمترمربع  1210111ریال بدون آماده سازي

دراجراي ماده  011قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
01/0

ازپالك  03300از  03200اصلي
بخش  2یزد

سايت اداره كل راه و شهرسازي استان يزدwww.yazd.mrud.ir
سامانه پيام كوتاه 1111531101
تلفن مستقيم روابط عمومی 15353253130 :
آدرس  :يزد خيابان مسکن و شهرسازي – ساختمان شماره  2اداره كل راه وشهرسازي استان يزد

دولت به صورت  22درصد نقدومابقي اقساط  2ساله
ازقرارهرمترمربع  502110111ریال با آماده سازي
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سايت اداره كل راه و شهرسازي استان يزدwww.yazd.mrud.ir
سامانه پيام كوتاه 1111531101
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