آگهی مزایده عمومی

اداره کل اموال و امالک استان البرز وابسته به بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در نظر دارد
اراضی مزروعی مش�روحه ذیل را از طریق مزایده عمومی در سال زراعی 1399 - 1400
به اجاره واگذار نماید .متقاضیان محت�رم میتوانند تا پایان وقت اداری مورخ 99/10/29
از س�اعت  8:30الی  16:30جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در
مزایده به آدرس :کرج  -بلوار ش�هید چمران  -بعد از میدان امام حس�ین(ع) جنب دفتر
هواپیمایی  -پالک  343مراجعه و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفنهای  026-32249616و  026-32249617تماس حاصل فرمایید.
 ۱اخذ پاکتهای پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی به میزان  %5قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده
قابل انجام است.
 ۲بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در محل دفتر کرج به آدرس فوق در روز سهشنبه مورخ  99/10/30ساعت  10:30صبح طبق
برنامه زمانبندی شده انجام خواهد گرفت.
 ۳پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده که از
طریق دفتر مزایده ارائه میگردد ،الزامی میباشد .ضمن ًا امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.
 ۴سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار میباشد.
 ۵اخذ اطالعات از دفتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری میباشد .بدیهی است درصورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم
مسؤولیتی متوجه سازمان نخواهد بود.
 %1 ۶رقم پیشنهادی بهعنوان هزینه مزایده از برندگان نقد ًا دریافت میگردد.
 ۷شرایط اجازه کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بهصورت  50درصد پرداخت نقدی و الباقی طی یکفقره چک بانکی به
سررسید  2ماه قبل از اتمام قرارداد اجاره خواهد بود.
ردیف

آدرس ملک  /پالک ثبتی

مساحت و نوع ملک

مبلغ مورد اجاره

مبلغ سپرده بهریال

1

کرج  -هشتگرد  -روستای تنکمان /
جزء پالک ثبتی  67اصلی

حدود  23000مترمربع زمین زراعی با
 4ساعت سهم آب از چاه برقی  6اینچ
مشترک با کشاورزان

 220.800.000ریال

 11.040.000ریال

2

کرج  -هشتگرد  -روستای تنکمان /
جزء پالک ثبتی  67اصلی

حدود  35000مترمربع زمین زراعی با
 7ساعت سهم آب از چاه برقی  6اینچ
مشترک با کشاورزان

 355.600.000ریال  17.780.000ریال

3

کرج  -هشتگرد  -انتهای جاده سهیلیه  -اراضی
نصرت آباد 4600 /و  000فروعات از  201اصلی

 100000مترمربع زمین زراعی
بدون آب

 50.000.000ریال

 2.500.000ریال

4

کرج  -هشتگرد  -انتهای جاده سهیلیه  -اراضی
نصرت آباد  4600 /و  000فروعات از  201اصلی

 350000مترمربع زمین مرتعی
بدون تأمین آب جهت چرای احشام

 110.000.000ریال

 5.500.000ریال

5

کرج  -هشتگرد  -روستای قاسم آباد آقا /
 375فرعی از  191و  85اصلی

 48269مترمربع زمین زراعی
بدون آب

 200.000.000ریال

 10.000.000ریال

 40000مترمربع زمین زراعی
بدون آب

 60.000.000ریال

 3.000.000ریال

اتوبان کرج ،قزوین  -کردان  -جنوب کشتارگاه
6
سلیمانی  1155-1151-1150 /و  1156فروعات از  137اصلی
7

کرج  -هشتگرد  -روستای قاسم آباد آقا 679 /
و  000فروعات از  85و  191اصلی

 13.5هکتار زمین زراعی
با یک حلقه چاه آب عمیق  4اینچ برقی

 4.050.000.000ریال  202.500.000ریال

8

کرج  -هشتگرد  -بعد از پادگان بسیج -
اراضی خور  3042 /و  000فروعات از  5اصلی

 70000مترمربع زمین زراعی
بدون آب

 79.000.000ریال

 3.950.000ریال

9

کرج  -هشتگرد  -بعد از پادگان بسیج -
اراضی خور  2865 /و  000فروعات از  5اصلی

 25000مترمربع زمین زراعی
بدون آب

 28.600.000ریال

 1.430.000ریال

10

کرج  -هشتگرد  -بعد از پادگان بسیج -
اراضی خور  3148 /و  000فروعات از  5اصلی

 15000مترمربع زمین زراعی
بدون آب

 17.200.000ریال

 860.000ریال

11

کرج  -هشتگرد  -بعد از پادگان بسیج -
اراضی خور  3025 /و  000فروعات از  5اصلی

 30000مترمربع زمین زراعی
بدون آب

 34.375.000ریال  1.718.750ریال
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