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اداره کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد
باسالم
احترامأ ؛ خواهشمند است دستور فرمائيد متن اطالعيه ذیل را در تاریخ پنجشنبه  98/6/28و به فاصله یک
پنجشنبه  98/7/4به صورت همزمان در دو روزنامه کثيراالنتشار و محلی منتشر و ی

هتتکه بعکد در تکاریخ

نسخه از آگهی هاي منتشره را به ایکن اداره

کل ارسال نمایيد .

ضمنا" ترتيبی اتخاذ تا نسبت به درج آگهی در قطعه صتحات ميانی اقدام شود.
رضا یادگاری

آگهی فراخوان عمومی و مزایده ی
اداره کل راه و شهرسازي یزد در نظر دارد :ی

مرحله اي

قطعه زمين باکاربري اداري به صورت نقد واقع در مهریز؛ ی

مدیر کل
قطعه زمين باکاربري هتلداري واقع درصتایيه

ميدان ریاضی بلوارسينا در اجراي ماده  22قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت  ،دو قطعه زمين با کاربري مسكونی واقع در
شاهدیه خيابان جام جم خيابان صنعت و ی

قطعه زمين باکاربري تاسيسات و تجهيزات شهري واقع درتتت جنب پمپ بنزین مال

اشتر به صورت نقد به

شرح جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی و مزایده واگذار نماید ،بدینوسيله از کليه متقاضيان دعوت بعمل می آید جهت دریافت مدارك ظرف مدت ده روز
از تاریخ انتشار دومين آگهی نسبت به دریافت اسناد مزایده از تاریخ  98/7/6لغایت  98/7/15و نسبت به تحویل اسناد به سامانه ازتاریخ 98/7/16
لغایت  98/7/25از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكی دولت(ستاد( اقدام نمایند .براي کسب اطالعات بيشتر به پایگاه اینترنتی
 http://iets.mporg.irو همچنين سایت اینترنتی اداره کل  www.yazdmrud.irمراجعه نمایيد.
) 3تاریخ و مهلت تحویل اسناد :مزایده گر باید پس از دریافت اسناد مزایده و تكميل آنها حداکثر طبق زمانهاي اعالم شده از طریق سامانه ستاد ارسال
نمایند.بدیهی است ارائه اصل مدارك (پاکتهاي الف ،ب وج ) به صورت دستی نيز به دبيرخانه حراست اداره کل به نشانی :یزد-خيابان کاشانی خيابان
مسكن وشهرسازي اداره کل راه وشهرسازي ساختمان شماره  2ضروري می باشد .پاکات پيشنهاد طبق جدول باال در جلسه کميسيون مزایده در محل
ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازي استان یزد واقع در خ مسكن وشهرسازي  ،باز و خوانده می شود .کليه مراحل برگزاري مزایده از دریافت
اسناد مزایده تا ارائه پيشنهادمزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكی دولت) ستاد (به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الكترونيكی راجهت
شرکت در مزایده محقق سازند .تاریخ انتشار مزایده در سامانه  98/7/6می باشد .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفترمرکزي تهران - 02141934 :دفتر ثبت نام استان 03536272658:

اداره ارتباطات واطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازي یزد
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پالك
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کاربري
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-

 14699فرعی از  13411اصلی
بخش  5یزد

4996

اقامتی  -هتلداري

هرمترمربع  8.500.000ریال باوضع موجود به صکورت 5
ساله دراجراي ماده  22قکانون الحکاق مکوادي بکه قکانون
تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

ازقسمتی ازپالك  11050اصلی
5

بخش  34یزد(مهریز بلوار امام

608/53

اداري

خمينی)
85

88

از پالك  23فرعی از 14390
اصلی بخش  8یزد
از پالك  23فرعی از 14390
اصلی بخش  8یزد

500/55

مسكونی

408/15

مسكونی

-

 6یزد

(باوضع موجود)

به صورت نقد به ازاء هرمترمربع مبل  9.000.000ریال
(باوضع موجود)

از پالك  1173فرعی مجزي شده
از  3فرعی از  4932اصلی بخش

به صورت نقد به ازاء هرمترمربع مبلک  2.600.000ریکال

375/45

تأسيسات وتجهيزات
شهري

به صورت نقد به ازاء هرمترمربع مبل  8.500.000ریال
(باوضع موجود)

به صورت نقد به ازاء هرمترمربع مبل  4.200.000ریال
(باوضع موجود)
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