به نام خدا
آگهي مزایده عمومي کتبي زمین تجاری روستای ابوتربه شهرستان بوانات و تجدید آگهي مزایده زمین
مسکوني روستای بابامیدان شهرستان رستم
اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس در نظر دارد نسبت به فروش  2قطعه زمين مسكوني واقع در روستای بابا ميدان
شهرستان رستم و  3قطعه زمين تجاری واقع در روستای ابوتربه شهرستان بوانات ،به شرح جداول ذیل ،به صورت مزایده
عمومي كتبي و برابر شرایط مندرج در در شرایط مزایده و یا برگ اخذ پيشنهاد قيمت واگذار نماید .لذا از متقاضيان حائز
شرایط دعوت به عمل مي آید ضمن بازدید از موضوع مزایده ،نسبت به شركت در مزایده اقدام نمایند.
مزایده گزار :بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس (بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان های بوانات و رستم)
موضوع مزایده :فروش  3قطعه زمين تجاری واقع در روستای ابوتربه شهرستان بوانات و  2قطعه زمين مسكوني واقع در روستای باباميدان
شهرستان رستم به مالكيت بنياد مسكن انقالب اسالمي و به شرح جداول ذیل:
جدول  )1مشخصات زمین تجاری روستای ابوتربه و شهر کره ای شهرستان بوانات:
ردیف

روستا

شماره
قطعه

مساحت
(متر مربع)

مشخصات UTM

قيمت پایه به ازای
هر متر مربع (ریال)

مبلغ ضمانتنامه
شركت در مزایده (ریال)

1

ابوتریه

2

94/06

X: 694240
Y: 8826234

101110111

200.10111

2

ابوتریه

3

84

X: 694243
Y: 8826232

101110111

100110111

3

ابوتریه

0

84

X: 694244
Y: 8826233

101110111

100110111

جدول  )2مشخصات زمین های مسکوني روستای بابا میدان شهرستان رستم:
ردیف

روستا

شماره
قطعه

مساحت
(متر مربع)

مشخصات UTM

قيمت پایه به ازای
هر متر مربع (ریال)

مبلغ ضمانتنامه
شركت در مزایده (ریال)

1

بابا ميدان

01

23.

X: 546647
Y: 3348836

400660666

0303360666

2

بابا ميدان

02

430

X: 546654
Y: 3348847

400660666

2003060666

*** با توجه به اختالف احتمالي در مساحت و ابعاد طرح تفكيكي و سند تک برگ مالک عمل سند تک برگ بوده و بنياد مسكن با همكاری
مالک اصلي طرح تفكيكي را برابر سند جانمایي و اصالح مي نماید.
محل و نحوه توزیع و تحویل اسناد :اداره بنياد مسكن هر شهرستان به آدرس و تلفن های ذیل ،همچنين درصورت سوال در وقت اداری
دوره ی توزیع و برگشت اسناد و از ساعت  4لغایت  34صبح با تلفن های بنياد مسكن شهرستانهای ذیربط یا اداره كل بنياد مسكن فارس
 66386843306 – 66386843406امور قراردادها و كنترل پروژه تماس برقرار نمایيد .برگشت اسناد پيشنهاد قيمت مزایده گرها
حضوری یا توسط پست و به آدرس پستي شهرستان های ذیربط انجام مي شود.
آدرس و تلفن بنیاد مسکن شهرستان بوانات :بوانات ،شهرک ولي عصر (عج)  ،قطب اداری ،خيابان دادگستری ،روبروی اداره بهزیستي
اداره بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان بوانات كد پستي 6846398928 :تلفن ثابت66399969304 ،66399964333 :
آدرس و تلفن بنیاد مسکن شهرستان رستم :شهرستان رستم ،شهر مصيری ،بلوار جمهوری ،خيابان مركزی اداره بنياد مسكن شهرستان
رستم /كد پستي 6826338630 :تلفن ثابت66394049436 :
 .1تاریخ توزیع ،تکمیل و تحویل اسناد :از روز دوشنبه  1311/1./11تا یكشنبه ( 1311/11/11تحویل فيزیكي یا پستي اسناد به
بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان ذیربط)

 .2تاریخ بازگشایي پاکتها :روز سه شنبه  1311/11/11ساعت  11:11لغایت پایان جلسه
 .3محل بازگشایي پاکتهای مزایده :سالن جلسات اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس (شيراز ،بلوار گلستان ،حدفاصل چهارراه
ادبيات و ميدان گلستان)  :پيرو شيوع ویروس كرونا و در راستای صيانت از سالمت مزایده گرها و همكاران مزایده گزار ،متقاضيان در حد
امكان از پيگيری حضوری خودداری فرمایند.
 .0ضمانتنامه شرکت در مزایده كه مبلغ آن برای هر قطعه مطابق جدول فوق مي باشد و هر كدام جداگانه در پاكت الف قرار داده شود،
از نوع -1 :ضمانتنامه بانكي همراه با تأیيدیه بانک  -2واریز فيش بانكي به حساب نزد بانک مسكن به شماره 10114142140
 الزم به ذكر است به هر گونه تضمين دیگر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 .4هزینه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده/برندگان مزایده مي باشد.
 .0برنده مزایده مي بایست پس از  7روز از ابالغ نتيجه ی پذیرش نسبت به واریز تمام وجه اقدام نماید ،پس از مدت ذكر شده ضمن ضبط
ضمانتنامه شركت در مزایده ،موضوع مورد مزایده به نفر دوم واگذار و یا برابر مقررات اقدام مي شود.

روابط عمومي اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي فارس

