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 ))آگهي مزایده عمومي((

 ((مسکونی،کارگاهی وآموزشی یهاحسن آبادفشافویه باکاربرداری اراضی شهراز قطعه22فروش))              

 و 787/104و781/104و780/104و779/104و778/104و777/104و776/104و775/104ه شمارهای مجوز به استناد شهرداری حسن آباد 

  792/104و791/104و790/104و789/104و788/104و786/104و785/104و784/104و783/104و18/12/1400مووور ووه796/104و788/104

ناس رسوومش شوورای متتر  اسویمش شووهرحسون آبادواظی   کرره  ارشو    25/12/1400مور ه797/104و795/104و794/104و793/104و

اقدا  زمین های مسوونو شا ارگاهش وآموزشووش  ود سوو ب به وروت دادادی ازمزارده ظمومش برگزاری ازطررق در کردارد دادگسووتری

ر  دظو  مش                                      ادشوورا ناراج وا ما  ی ها ون قوقشاشوور ب  ح قش و ی ق ح صاح  یه اشوو ل لذااز  رد. ما ر              ما د رددرصووور   ما  

سنا 03/03/1401لغارب25/02/1401ازداررخ سناد 16/03/1401لغارب04/03/1401وازداررخمزارده داهب درراوب ا شنهادا   اهب بارگذاری ا نی

 شهرداری حسن آباد(مراااه واقدا   مارند:   -وساررمدارک مورد یازبه ساما ه ددار ا  النترو ینش دولب)ساما ه ستاد

 .شهرداری حسن آباد زمین های مسنو شا ارگاهش وآموزششازنام پروژه: فروش تعدادی  (1

  .حسن آبادشهر-شهرستان ری-استان تهرانآدرس: (2

 (مشخصات قطعات زمین های مسکونی،کارگاهی وآموزشی شهرداری به شرح ومشخصات ذیل:3

  وع  اربری ردرف
مساحب به 

 مترمربع

وضایب 

 مالنیبسند
 آدرس زمین قطاه

قیمب ناره  ارشناس رسمش 

 دادگستری)به ررال(

 مسنو ش 1

 

   220   

       

 دارد      

      

      229 

تاج ری   باد  -شووهرسوو ما  رضوووا)ع( لب-حسوون آ -وارا

  -متری12 یاج-ق   ازن -بادازسا تماج مسنن مهر

 دفنینش شمیرا ش                               

000/000/800/4 

 مسنو ش 2

تاج ری   231      دارد          220    باد  -شووهرسوو ما  رضوووا)ع( لب-حسوون آ -وارا

 -متری12 یاج-ق   ازن -مهرمسنن   بادازسا تماج 

 دفنینش شمیرا ش                                  

000/000/800/4 

 مسنو ش 3
ضلع شمالش    -واراما  رضا)ع( لب-حسن آباد -شهرستاج ری   112       دارد         250   

 مین های ذا ریز- وچه احداثش-بلوار

000/000/600/7 

 مسنو ش 4
ضلع شمالش    -واراما  رضا)ع( لب-حسن آباد -شهرستاج ری   58        دارد      8/264 

 مین های ذا ریز- وچه احداثش-بلوار

000/000/400/9 
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  وع  اربری ردرف
مساحب به 

 مترمربع

وضایب 

 مالنیبسند
 آدرس زمین قطاه

قیمب ناره  ارشناس رسمش 

 دادگستری)به ررال(

  ارگاهش 5
تاج ری   46    دارد      28/1035 باد -شووهرسوو ما   لب-حسوون آ - مینش)ره(وارا

 انب نار ینگ شهرداری-بلواربهمن

000/000/600/18 

 آموزشش 6
ستاج ری     85    دارد     79/2141 سن آباد -شهر ضا)ع( لب-ح دفنینش  -واراما  ر

 مین های ذا ریز

000/000/000/38  

 )به شرط ظد  دغییر اربری(

 مسنو ش 7
ستاج ری    57    دارد     73/270 سن آباد -شهر ضا)ع( لب-ح دفنینش -واراما  ر

 مین های ذا ریز

000/000/600/9 

 مسنو ش 8
ستاج ری    42    دارد       220    سن آباد -شهر شهرک  - مینش)ره(واراما  لب-ح

 شرقش درما گاهضلع - یاباج اما  ظلش)ع(-بهشب

000/000/200/6 

 مسنو ش 9
ستا   90    دارد       210    سن آباد -ری جشهر شهرک  - مینش)ره(واراما  لب-ح

 ضلع شرقش درما گاه- یاباج اما  ظلش)ع(-بهشب

000/000/100/6 

 مسنو ش 10
تاج ری      10     دارد    206     باد  -شووهرسوو ما   لب-حسوون آ - مینش)ره(وارا

 متری مهستاج12 وچه-بلوارشهیدشررفش

000/000/600/6 

  ارگاهش 11
تاج ری   55    دارد      67/1035 باد  -شووهرسوو ما   لب-حسوون آ - مینش)ره(وارا

 انب نار ینگ شهرداری-بلواربهمن

000/000/700/22 

 مسنو ش 12
ستاج ری     61     دارد    259     سن آباد -شهر ضا)ع( لب-ح   دفنینش-واراما  ر

 مین های ذا ریز

000/000/200/9 

 مسنو ش 13
ستاج ری    230     دارد    220     سن آباد -شهر ضا)ع( لب-ح دفنینش  -واراما  ر

 مین های شمیرا شز

000/000/800/4 

 مسنو ش 14
تاج ری      21     دارد          69/408  باد  -شووهرسوو ما   لب-حسوون آ - مینش)ره(وارا

 متری مهستاج12 وچه-بلوارشهیدشررفش

000/000/000/12 

  ارگاهش 15
تاج ری   47    دارد      44/1035 باد  -شووهرسوو ما   لب-حسوون آ - مینش)ره(وارا

 انب نار ینگ شهرداری-بلواربهمن

000/000/600/18 

 مسنو ش 16
ستا   89    دارد       220    سن آباد -ری جشهر شهرک  - مینش)ره(واراما  لب-ح

 ضلع شرقش درما گاه- یاباج اما  ظلش)ع(-بهشب

000/000/200/6 

 مسنو ش 17
تاج ری     9     دارد          212    باد  -شووهرسوو ما   لب-حسوون آ - مینش)ره(وارا

 متری مهستاج12 وچه-بلوارشهیدشررفش

000/000/700/6 
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  وع  اربری ردرف
مساحب به 

 مترمربع
 آدرس زمین قطاه وضایب سند

قیمب ناره  ارشناس 

رسمش دادگستری)به 

 ررال(

 مسنو ش 18
ستا   41    دارد       210    سن آباد -ری جشهر شهرک   - مینش)ره(واراما  لب-ح

 ضلع شرقش درما گاه- یاباج اما  ظلش)ع(-بهشب

000/000/100/6 

 مسنو ش 19
ستاج ری    54     دارد        41/276 سن آباد -شهر ضا)ع( لب-ح دفنینش  -واراما  ر

 مین های ذا ریز

000/000/800/9 

 مسنو ش 20
ستاج ری    11       دارد    166    سن آباد -شهر متله - مینش)ره(واراما  لب-ح

 ا تهای  وچه بلوط- نارگرد

000/000/050/4 

 مسنو ش 21
بادازمسنن  -رضا)ع(  واراما لب-حسن آباد -شهرستاج ری   250     دارد    220    

 مین های شمیرا شدفنینش ز-مهر

000/000/800/4 

  ارگاهش 22
تاج ری   54    دارد      67/1035 باد  -شووهرسوو ما   لب-حسوون آ   - مینش)ره(وارا

 انب نار ینگ شهرداری-بلواربهمن

000/000/700/22 

کارشناسی شده بابت هرقطعه زمین به عنوان سپرده     پنج درصدقیمت پایه  /5 ضمانتنامه بانکی یاواریزوجه نقدجهت شرکت درمزایده:  (5

-818کد-نزدبانک ملی  3100002734007 شهرداری  جهت وایزوجه نقد،به حساب شماره   حساب   )شماره شرکت درمزایده می باشد  

 نخواهدشد.درصدشرکت درمزایده،پیشنهادقیمت آن بازگشایی 5ودرصورت عدم پرداخت (به نام شهرداری حسن آباد -شعبه حسن آباد

 می بایست فیش واریزی هرقطعه به صورت جداگانه واریزوپرداخت گردد.*ضمنادرصورت تمایل به خریدقطعات متعدد)شرکت درمزایده(

 می باشد. 411393555977وکداقتصادی14000158451شناسه ملی شهرداری حسن آباد(6

 ساختمان شهرداری حسن آباد.                                                                               -بلوارامام خمینی)ره( -شهرحسن آباد -شهرستان ری -(: استان تهرانشهرداری)مالک( نشانی 7

 می باشد. متقاضیانو نحوه دریافت آن ازسامانه،برعهده مزایده ( هزینه تهیه اسناد8

 .()شهرداری حسن آبادالکترونیک دولت:سامانه ستادوبارگذاری ت اسنادمزایده( محل دریاف9 

 سه پیشنهادارائه وبارگذاری شده باشدتاموردرسیدگی درکمیسیون قرارگیرد./3بابت هرقطعه زمین می بایست حداقل(10

س   11 شنا ستری وچاپ آگهی روزنامه     ان(هزینه حق الزحمه کار سمی دادگ سبت تعدادزمین های ب ر سبه      به ن شخص،محا شده هر رنده 

 وازآنهااخذخواهدشد.

                                                                                            3  
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 به عهده اشخاص برنده مزایده می باشد.رسمی مالکیت (کلیه هزینه های نقل وانتقال سند12

 رنده شدن،کلیه هزینه های مربوطه به عهده شخص برنده می باشد.(درصورت تمایل جهت اخذمجوزساخت،پس ازب13

ناد   14 قال اسنن یت    (انت مالک یده       رسننمی  نده مزا به افرادبر مذکور های  له:       ،زمین  هاازجم نه  یه هزی خت کل مه پس ازواریزوپردا  حق الزح

  پذیرخواهدبود.گهی،نقل وانتقال وپرداخت بهای کل قیمت زمین)قیمت پیشنهادی فردبرنده(امکان کارشناسی،چاپ آ

(زمین های فاقدسندموضوع مزایده،صرفاباتنظیم مبایعه نامه توسط شهرداری به برنده مزایده انجام خواهدشدوشهرداری درخصوص         15

 نخواهدداشت.رسمی مالکیت اینگونه قطعات تعهدی مبنی برتحویل سند

هفت /7ت زمانرنده موظف است حداکثرظرف مد بآن،فرد (پس ازاعالم نتیجه ومشخص شدن برنده یابرندگان مزایده واعالم کتبی به  16

به  -شعبه حسن آباد -818کد-نزدبانک ملی 0109331536000نسبت به پرداخت کلیه هزینه های مربوط به زمین به حساب شماره    روز

 اقدام نماید.نام شهرداری حسن آباد

 ( شهرداری درردویاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختارمی باشد. 17

 سایرشرایط دراسنادمزایده درج گردیده است.( 18

درمحل دفترشننهرداربرگزارمی 17/03/1401روزسننه شنننبه مورخه14:30(جلسننه بازگشننایی پیشنننهادات واصننله راس سنناعت  19

 گرددوحضورشرکت کنندگان درجلسه مزایده فوق بالمانع می باشد.

شيرزادیعقوبي                                                                                                               

  شهردار حسن آباد فشافویه                                                                                                                                                          
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