آگهي فراخوان عمومي و مزایده یک مرحله ای
اداره كل راه و شهرسازی استان یزد در نظر دارد :یک قطعه زمين باكاربری كارگاهي واقع در روستای محمودی؛
یک قطعه زمين با كاربری كارگاهي واقع در بلوار فقيه خراساني یزد ؛یک قطعه زمين باكاربری سردخانه واقع در
بلوارفقيه خراساني زارچ به صورت اجاره به شرح جدول ذیل از طریق فراخوان عمومي و مزایده واگذار نماید،
بدینوسيله از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آید جهت دریافت مدارك ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار دومين
آگهي نسبت به دریافت اسناد مزایده از تاریخ یكشنبه  98/12/11لغایت  98/12/20و نسبت به تحویل اسناد به سامانه
ازتاریخ پنجشنبه  98/12/21لغایت سه شنبه  99/01/05از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد( اقدام
نمایند .برای كسب اطالعات بيشتر به پایگاه اینترنتي  http://iets.mporg.irو همچنين سایت اینترنتي اداره كل
 www.yazdmrud.irمراجعه نمایيد.
تاریخ و مهلت تحویل اسناد :مزایده گر باید پس از دریافت اسناد مزایده و تكميل آنها حداكثر طبق زمانهای اعالم
شده از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند .بدیهي است ارائه اصل مدارك (پاكتهای الف ،ب و ج ) به صورت دستي
نيز به دبيرخانه حراست اداره كل به نشاني :یزد-خيابان كاشاني خيابان مسكن و شهرسازی اداره كل راه
وشهرسازی ساختمان شماره  2ضروری مي باشد .پاكات پيشنهاد طبق جدول باال در جلسه كميسيون مزایده در محل
ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازی استان یزد واقع در خ مسكن وشهرسازی  ،باز و خوانده مي شود .كليه
مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پيشنهاد مزایده گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه
سامانه تداركات الكترونيكي 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 امضای الكترونيكي را
جهت شركت در مزایده محقق سازند .تاریخ انتشار نتيجه مزایده در سامانه چهارشنبه  99/01/06مي باشد .اطالعات
تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفترمركزی تهران - 02141934 :دفتر ثبت نام استان 03536272658:

قطعه
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مساحت

پالك

(مترمربع)

از پالك 66
فرعي
از  14565اصلي
بخش  8یزد
قسمتي از پالك
یک فرعي از 968
اصلي بخش 9یزد

16/376

19970

كاربری

قيمت و نحوه پرداخت

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 11.400.000ریال كه
كارگاهي جهت اجاره سالهای بعد تا سه سال هر سال  %20نسبت به سال
قبل افزایش خواهد یافت

سردخانه

قسمتي از
پالك  57/502 2/14203كارگاهي
بخش  8یزد

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول  300.000.000ریال
كه جهت اجاره سالهای بعد تا سه سال هر سال  %20نسبت به
سال قبل افزایش خواهد یافت

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول  48.000.000ریال
كه جهت اجاره سالهای بعد تا سه سال هر سال  %20نسبت به
سال قبل افزایش خواهد یافت

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان زید

