
 

 
 همدانشهر  سازمان ملي زمین و مسکن دردر مالکیت  با کاربری مسکوني واحد آپارتماني 2آگهي مزايده عمومي فروش 

 واحد آپارتمانی 2د تعداحمايت از تولید و عرضه مسکن  قانون ساماندهی و 9ماده  در نظر دارد در اجرايبه عاملیت از طرف سازمان ملی زمین و مسکن اداره كل راه و شهرسازي استان همدان 

به صورت مزايده عمومی بر مبناي قیمت  www.setadiran.irمندرج در سامانه تداركات الکترونیک دولت به نشانی اينترنتی به شرح  قرار دارد، كه در مالکیت دولت نهمدا شهردر 

از ده خذ فرم شرايط شركت در مزايأو واحدها می توانند جهت بازديد از كارشناسی رسمی دادگستري و با رعايت قوانین و مقررات با شرايط نقدي به فروش برساند، لذا متقاضیان محترم پايه 

 .مراجعه نمايند www.setadiran.irاي به نشانی رايانه 30223110-3به نشانی همدان، خیابان سعیديه تقاطع استادان، به تلفن  02/02/99خ تا پايان وقت اداري مور 10/02/99

خزانه داري كل  ،بانک ملی شعبه مهديه 2093902113112 به شماره حسابده به عنوان سپرده پیشنهاد دهنده بايد پنج درصد از مبلغ كل پايه را براي شركت در مزاي شرايط مزايده: -1

 تهیه و ارائه نمايد. )به درخواست سازمان ملی زمین و مسکن(

 www.setadiran.ir: سامانه تداركات الکترونیک دولت محل دريافت اسناد -2

بايد قیمت پیشنهادي خود را به و بازديد محلی، متقاضیان شركت در مزايده پس از دريافت اسناد مزايده و مطالعه آن : به صورت فيزيكي  محل، زمان و مهلت تحويل اسناد مزايده -3

 تحويل نمايند. دبیرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان همدانبه  02/02/99مورخ مهر شده تا پايان وقت اداري ترتیبی كه در اسناد مزايده مقرر شده است در پاكتهاي سربسته الك و 

 سامانه تداركات الکترونیک دولت  02/02/99مورخ  09:11تا ساعت  10/02/99روز  09:11از ساعت :  تحويل اسناد مزايده به صورت الكترونيكيزمان و مهلت  ،محل -4

 اين اداره كل تشکیل می گردد. محلدر  03/02/99مورخ صبح  9كمیسیون مزايده رأس ساعت زمان بازگشايي پاكات:  -5

 ساير شرايط: -6

 .نفر می باشد دوحداقل  واحدحد نصاب تعیین برنده براي هر  -1-0

 نیز شركت نمايد. واحدهر متقاضی می تواند بیشتر از يک  -1-2

 می باشد.اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات به داليل قانونی مختار  -1-3

 روزنامه هدف و اقتصاد

             2/02/99نوبت دوم              0/02/99نوبت اول  
 

 شهرسازي استان همدان اداره كل راه و اداره ارتباطات و اطالع رساني

 

 


