بسمه تعالی
آگهی مزایده فروش امالک ومستغالت
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به استناد مجوز شماره  51/79448مورخ  1399/06/02وزارت امور اقتصادی و دارای و آرای کمیسیون ماده  5استانداری
در نظر دارد امالک ومستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وبا
شماره مزایده  2000003343000002به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار1400/07/21 :

مهلت دریافت اسنادمزایده1400/08/03 :

تاریخ بازدید 1400/08/02 :

مهلت ارسال پیشنهاد 1400/08/15 :

تاریخ بازگشائی 1400/08/16 :

تاریخ اعالم به برنده 1400/08/16 :

-1کلیه مزایده گران باید قبل از شرکت در مزایده از امالک ومستغالت بازدید نمایند.
-2ارسال پیشنهاد قیمت را به روزهای پایانی موکول ننمایند
-3کلیه مراحل فروش از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت وبازگشائی واعالم به برنده از طریق سامانه انجام می پذیرد.
-4ملک با وضعیت موجود وکاربری آموزشی به فروش میرسد و بازدید از ملک الزامی است
-5فروش ملک نقدی بوده وتحویل آن و انتقال سند مالکیت ملک فروخته شده به خریدار پس از در یافت کل بهاء امکان پذیر است
 -6اطالعات تماس جهت پاسخگوئی  031-36693157اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان

ردیف

موضوع
فروش مرکز آموزش فنی وحرفه ای رزوه با پالک ثبتی

1

101فرعی از  60اصلی مفروز ومجزا شده از  8فرعی
بخش ثبتی 13

2
3

فروش مرکز آموزش فنی وحرفه ای تودشک با پالک
ثبتی425فرعی از  685اصلی بخش ثبتی 19
فروش مرکز آموزش فنی وحرفه ای فرخی با پالک ثبتی
 348فرعی از  3453اصلی بخش ثبتی 6
فروش مرکز آموزش فنی وحرفه ای آران وبیدگل با

4

پالک ثبتی 2343فرعی از  2840اصلی مفروز از 226
فرعی بخش ثبتی 3

آدرس ملک
چادگان شهر رزوه جنب نیروی
انتظامی

مبلغ ودیعه شرکت در مزایده
 1/200/000/000ریال

تودشک بلوار امام رضا جنب ورزشگاه

 2/500/000/000ریال

خوروبیابانک شهر فرخی میدان مهارت

 1/550/000/000ریال

آران وبیدگل میدان آزادگان خیابان
امیرکبیر خیابان بهزیستی

توضیحات

 8/000/000/000ریال

ضمنا" رعایت موارد ذیل الزامی است:
-1برگزاری مزایده صرفا" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید ودریافت اسناد مزایده  ،پرداخت تضمین شرکت
در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین طریق امکان پذیر است
-2کلیه اطالعات امالک ومستغالت شامل مشخصات شرایط ونحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی وانتخاب است.
-3عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی ( توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ( ) www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است

