ﺑﺎسمه تعﺎلي
آگهي مزايده عمومي كتبي ملك تجﺎري روستﺎي شول شهرستﺎن سپيدان
اداره كل بنياد مسكن انقﻼب اسﻼمي فارس در نظر دارد نسبت به فروش  4واحد تجاري )باب( واقع در روستاي شول
شﻬرستان سپيدان ،به شرح ﺟداول ذيل ،به صورت مزايده عمومي كتبي واگذار نمايد .لذا از متقاضيان حائز شرايط دعوت
به عمل مي آيد ضمن بازديد از موضوع مزايده ،نسبت به شركت در مزايده اقدام نمايند.
مزايده گزار :بنياد مسكن انقﻼب اسﻼمي فارس )بنياد مسكن انقﻼب اسﻼمي شﻬرستان سپيدان(
نشاني مزايده گزار :بنياد مسكن انقﻼب اسﻼمي شﻬرستان سپيدان

موضوع مزايده :به فروش  4واحد تجاري )باب( واقع در روستاي شول شﻬرستان سپيدان به مالكيت بنياد مسكن انقﻼب اسﻼمي به شرح
ﺟداول ذيل:
ﺟدول  (1مشخصات  4واحد تجاري )باب( روستاي شول شﻬرستان سپيدان:
رديف

روستا

شماره
قﻄﻌه

مساحت
)متر مربع(

مشخصات UTM

قيمت پايه به ازاي
هر متر مربع )ريال(

مبﻠﻎ ضمانتنامه
شركت در مزايده )ريال(

1

شول

6

67/28

X: 614818
Y: 3315356

24.000.000

161.472.000

2

شول

7

77/67

X: 614795
Y: 3315400

22.000.000

170.874.000

3

شول

11

63/11

X: 614796
Y: 3315407

22.000.000

138.842.000

X: 614823
71/56
شول
12
4
Y: 3315351
*** با توﺟه به اختﻼف احتمالي در مساحت و ابﻌاد طرح تفكيكي و سند تك برگ مﻼك عمل سند تك برگ بوده و بنياد مسكن با همكاري
مالك اصﻠي طرح تفكيكي را برابر سند ﺟانمايي و اصﻼح مي نمايد.
24.000.000

171.744.000

محل و نحوه توزيع و تحويل اسنﺎد :اداره بنياد مسكن شﻬرستان به آدرس و تﻠفن هاي ذيل ،همچنين درصورت سوال در وقت اداري

از ساعت  9لغايت  12صبﺢ با تﻠفن بنياد مسكن شﻬرستان سپيدان تماس برقرار نماييد .برگشت اسناد پيشنﻬاد قيمت مزايده گرها حضوري
يا توسط پست و به آدرس پستي شﻬرستان ذيربط انجام مي شود.
آدرس و تلفن ﺑنيﺎد مسكن شهرستﺎن شيراز :سپيدان ،بﻠوار مﻄﻬري كد پستي 7361953984 :تﻠفن ﺛابت071-27222540 :
 .1تﺎريخ توزيع ،تكميل و تحويل اسنﺎد :از روز يكشنبه  1399/09/02تا يكشنبه ) 1399/09/30تحويل فيزيكي اسناد به بنياد مسكن
انقﻼب اسﻼمي شﻬرستان ذيربط(
 .2تﺎريخ ﺑﺎزگشﺎيي پﺎكتﻫﺎ :روز سه شنبه  1399/10/02ساعت  10:00لغايت پايان ﺟﻠسه
 .3محل ﺑﺎزگشﺎيي پﺎكتﻫﺎي مزايده :سالن ﺟﻠسات اداره كل بنياد مسكن انقﻼب اسﻼمي فارس)شيراز ،بﻠوار گﻠستان ،حدفاصل چﻬارراه
ادبيات و ميدان گﻠستان(
 .4ضمﺎنتنﺎمه شركت در مزايده كه مبﻠﻎ آن براي هر قﻄﻌه مﻄابق ﺟدول فوق مي باشد و هر كدام ﺟداگانه در پاكت الف قرار داده شود،
از نوع -1 :ضمانتنامه بانكي همراه با تأييديه بانك  -2واريز فيش بانكي به حساب نزد بانك مسكن به شماره 14005152021


ﻻزم به ذكر است به هر گونه تضمين ديگر ترتيب اﺛر داده نخواهد شد.

 پيرو شيوع ويروس كرونا و در راستاي صيانت از سﻼمت شركت كنندگان در مزايده و همكاران ذيربط و رعايت پروتكﻠﻬاي بﻬداشتي
و دستورالﻌمﻠﻬاي ابﻼغي ستاد كرونا ،به رغم اينكه حضور ايشان در روز بازگشايي پاكت هاي پيشنﻬاد قيمت بﻼمانع است ،از حضور
در اداره كل بنياد مسكن استان خودداري و نتيجه و فرآيند را از طريق بنياد مسكن انقﻼب اسﻼمي شﻬرستان سپيدان دنبال نمايند.
 .5هزينه درج آگﻬي در روزنامه به عﻬده برنده/برندگان مزايده مي باشد.
 .6برنده مزايده مي بايست پس از  14روز از ابﻼغ نتيجه ي پذيرش در مزايده ،نسبت به واريز تمام وﺟه اقدام نمايد ،پس از مدت ذكر شده
ضمن ضبط ضمانتنامه شركت در مزايده ،موضوع مورد مزايده به نفر دوم واگذار و يا برابر مقررات اقدام مي شود.

رواﺑط عمومي اداره كل ﺑنيﺎد مسكن انقﻼب اسﻼمي فﺎرس

