
 فروش امالک  آگهی مزایده عمومی

 

امالک تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج بعضی از  دارد نظر سازمان قطار شهری تبریز و حومه در

بصورت  ۲۰۹۹۰۹۳۷۷۲۰۰۰۰۰۲شماره  ه( ب(setadiran.irالکترونیکی دولت  در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات

 الکترونیکی به فروش برساند.

      1۹/1۲/1۳۹۹ مهلت دریافت اسناد مزایده :                 ۹/1۲/1۳۹۹ تاریخ انتشار :

   1۳الی  ۹ساعت از   1۳/1۲/1۳۹۹لغایت  11/1۲/1۳۹۹ تاریخ : از  تاریخ بازدید

  ۲۰/1۲/1۳۹۹مورخ  ۹:۳۰ساعت  : پیشنهاد هاگشایش تاریخ  ۲۰/1۲/1۳۹۹مورخ  صبح ۹تا ساعت مهلت ارسال پیشنهاد :

سه قطعه زمین و دو واحد آپارتمان  ،خدماتی واحد 8 واگذاری و فروش : و مشخصات امالک موضوع مزایده عنوان-1

 : مطابق جدول ذیل حومه و تبریز شهری قطار سازمان به مسکونی در سطح شهر تبریز متعلق

ف 
دی

ر
 

شماره  طبقه کاربری درسآ
 واحد

متراژ 
 )مترمربع(

قیمت پایه هر 
 مترمربع
 )ریال(

قیمت پایه کل 
 )ریال(

میزان سپرده 
 )ریال(

1 

خیابان شهید مطهری 

کوچه  -راسته کوچه ( )

 اخالقی  ) مسکونی ( 

 مسکونی
قطعه 

 زمین
3/155 282 43,000,000  12,126,000,000  6۰6.۳۰۰.۰۰۰ 

۲ 

خیابان شهید مطهری 

کوچه  -راسته کوچه ( )

 اخالقی  ) مسکونی ( 

 مسکونی
قطعه 

 زمین
105 218.2 48,500,000  10,582,700,000  5۲۹.1۳5.۰۰۰ 

۳ 

 بلوار– کوهسار بلوار رشدیه

 مجتمع شهریار استاد

 رشدیه آسمان مسکونی

 -جنوب غربی  -( نرگس)

 1/54۹5۷پالک ثبتی 

 1.5۲۹.۷1۰.۰۰۰  30,594,200,000  205,000,000 149.24 4 1 مسکونی

4 

بلوار –رشدیه بلوار کوهسار 

استاد شهریار محتمع 

مسکونی آسمان رشدیه 

 -ضلع شمالی  -)نرگس( 

 1/54۹5۷پالک ثبتی 

 1.186.۲6۲.5۰۰  23,725,250,000  215,000,000 110.35 62 9 مسکونی

5 

کوچه  -خیابان عباسی 

دربند  -شهید خبازی 

 قنبر 

 مسکونی
قطعه 

 زمین
0 200 42,000,000  8,400,000,000  4۲۰.۰۰۰.۰۰۰ 

6 

خیابان امام  -تبریز

میدان  –خمینی)ره( 

ضلع جنوبی  –قطب 

 ایستگاه مترو

 خدماتی

 اول

U11 100.35 ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ 1.۰۰۳.5۰۰.۰۰۰ 

۷ U12 11۲.۹۹ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۲.5۹8.۰۰۰.۰۰۰ 1.1۲۹.۹۰۰.۰۰۰ 

8 U13 6۷.5۳ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ 14.856.6۰۰.۰۰۰ ۷4۲.8۳۰.۰۰۰ 

۹ U14 1۲۰.55 ۲4۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲8.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ 1.446.6۰۰.۰۰۰ 

1۰ 

 دوم

U21 1۰۰.۳5 ۲1۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲1.۰۷۳.5۰۰.۰۰۰ 1.۰5۳.6۷5.۰۰۰ 

11 U22 11۲.۹۹ ۲1۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۳.۷۲۷.۹۰۰.۰۰۰ 1.186.۳۹5.۰۰۰ 

1۲ U23 6۷.5۳ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 15.5۳1.۹۰۰.۰۰۰ ۷۷6.5۹5.۰۰۰ 

1۳ U24 1۲۰.55 ۲5۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰.1۳۷.5۰۰.۰۰۰ 1.5۰6.8۷5.۰۰۰ 



 

تضمین معامالت نامه  نییآبصورت انواع تضمین مورد قبول در قیمت پایه کلدرصد  5:  مزایدهشرکت در  سپردهبلغ و نوع م-۲

 (رانیوز اتیه ۲۲/۹/۹4هـ مورخ  5۰65۹ت /1۲۳4۰۲طبق مصوبه شماره دولتی )

 تلفن سازمان قطار شهری تبریز و حومه و -بهمن  ۲۹بلوار  -تبریز آدرس : ارزگ مزایده دستگاه تماس آدرس و اطالعات-3

 ۰41-۳۳۲۹۰۰66 نمابر :  ۰41-۳۳۲۹۰۰۰1-8و  ۰41 -۳۳۲۹۰4۲۷

 ضمناً رعایت شرایط ذیل الزامی است : 

برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت 1-

محترم از این ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران  اسناد مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه(

 طریق امکان پذیر می باشد.

برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، اسناد مزایده و مشخصات، شرایط و نحوه فروش در شامل کلیه اطالعات امالک -۲

 بررسی و انتخاب می باشد.

 الکترونیکی امضای گواهی دریافتو  مذکور سایت در نام ثبت مراحل قبلی، عضویت عدم صورت در گران مزایده استالزم -۳

 .سازند محقق مزایده در شرکت جهت را


