آگهــی مــزایــده عمــومــی
س�ازمان ام�وال و املاک بنی�اد مس�تضعفان انقلاب اسلامی در نظ�ر دارد مل�ک خ�ود را از طری�ق مزای�ده عموم�ی ب�ا ش�رایط وی�ژه (ب�ا اقس�اط بلن�د م�دت و ب�دون کارم�زد) واگ�ذار نمای�د.
متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ  1400/2/18لغایت  1400/2/28همه روزه بهجز ایام تعطیل از س�اعت  9الی  15جهت اخذ اطالعات و هماهنگی برای بازدید از محل و دریافت فرم ش�رکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به
دفتر مزایده به نشانی :تهران-بزرگراه شهید سلیمانی-نرسیده به بلوار آفریقا-ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی-ساختمان شماره  -3واحد فروش مراجعه نمایند .شماره تماس021-88676175 :

آدرس سایت سازمان اموال و امالک Amlak.bonyad.net

 ۱اخذ پاکتهای پیشنهادی بههمراه اصل چک بانکی در وجه سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان بهشماره
شناسه ملی  10100171920به میزان  5درصد قیمت پایه ملک طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه بهجز ایام
تعطیل در ساعات تعیین شده قابل انجام است.
 2در تاریخ ( 1400/2/28روز بازگشایی پاکات) متقاضیان میتوانند پاکتهای پیشنهادی خود را تا ساعت  10صبح در
محل بازگشایی ،در صندوق پاکات قرار دهند.
 3بازگشایی پاکات پیشنهادی در تهران-بزرگراه شهید سلیمانی-نرسیده به بلوار آفریقا-ساختمان مرکزی بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی-ساختمان شماره -3طبقه همکف در روز سهشنبه  1400/02/28ساعت  10:30طبق برنامه
زمانبندی انجام خواهد شد.
آدرس  /پالک ثبتی

اسالمشهر-بزرگراه آیت الله
سعیدی-ابتدای پل شاطره-ملک
شاطره /به پالک ثبتی  92فرعی از
 38اصلی ()38/92

عرصه (مترمربع) اعیان (مترمربع)

210738.5

حدود 5000

نوع ملک  /کاربری

 4پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت در
مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه میگردد ،الزامی میباشد .ضمن ًا امضا پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.
 5هزینه محضر (حق الثبت و حق التحریر) بالمناصفه بهعهده طرفین میباشد.
 6سازمان در رد و یا قبول پیشنهادات واصله مختار میباشد.
 7اخذ اطالعات از دفتر مزایده و بازدید از ملک الزم و ضروری میباشد .بدیهی است درصورت عدم بازدید و اخذ
اطالعات الزم مسؤولیتی متوجه سازمان نخواهد بود.
 8یک درصد رقم پیشنهادی بهعنوان هزینه مزایده از برنده نقد ًا دریافت میگردد.
 9شرایط فروش ملک در جدول زیر ارائه شده است.
میزان مالکیت بنیاد /توضیحات

ششدانگ /ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و محصور و دارای ساختمان دامداری،
سوله ،یک حلقه چاه آب فعال ،یک حلقه چاه آب نیمه فعال ،تعدادی تیر برق ،یک
پست برق و دارای پروانه دامداری میباشد ،مساحت براساس سند به متراژ
عرصه و اعیان  /فاقد کاربری
 214733مترمربع میباشد که از این مقدار مساحت  3994.5به عنوان گذر
با پهنه سطوح زراعی
در شرف واگذاری به شهرداری میباشد .مساحت وضع موجود قابل واگذاری
210738.5مترمربع میباشد( .واگذاری با وضع موجود بهصورت و کالتی میباشد و
هرگونه اصالحی بهعهده خریدار است و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است)

قیمت پایه (ریال)

8/936/120/000/000

شرایط پرداخت

 40درصد نقد 10 ،درصد
تحویل ملک و  50درصد
مابقی طی اقساط  3ساله
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