آگهي مزايده
امالک تجاري و مسکوني اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان
اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان در نظر دارد یک دستگاه آپارتمان مسکونی و یک قطعه زمین تجااري واود را از طریا ماایا ه اه
صورت نق ي ه فروش رسان  .متقاضیان محترم می توانن جهت اوذ اسناد شركت در ماای ه و نیا هماهنگی جهت ازدی از واح مسکونی از
تاریخ  69/22/2الی  69/22/21در ساعات اداري ه محل این اداره واقع در زنجان-ویا ان ورمشهر-رو روي اداره كل امور مالیاتی -ساوتمان
شماره دو اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان -واح چاپ و تکثیر مراجعه نماین (.ضمناً جهت كسب اطالعات یشتر ه سایت اینترنتی اه
www.zanjan.mrud.irمراجعه فرمایی ).
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تذکرات:
-1سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
-2آدرس دقیق ردیف  1آگهی،اراضی پایین کوه-فاز -2خیابان میالد-11جنب مسجد امام محمد باقر(ع) مجتمع غله بوده و واحد مذکور فاقد پارکینگ و
انباری می باشد.آدرس دقیق ردیف  2آگهی،کوی آزادگان جنب مسجد امام علی(ع) می باشد.ابعاد زمین مورد نظر  5*11متر است.
-3آخرین مهلت وصول پیشنهاد قیمت توسط پست پیشتاز و یا تحویل حضوری به دبیرخانه ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی(واقع در خیابان
خرمشهر-روبروی اداره کل امور مالیاتی) تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1396/12/21می باشد.
توجه ( :شرکت کنندگان محترمی که پیشنهادات خود را از طریق شرکت پست ارسال می کنند به نحوی
زمانبندی نمایند که پاکت های پست شده حداکثر تا تاریخ (69/20/02یک روز کاری قبل از بازگشایی
ً به شرکت کننده
پاکت ها) به دبیرخانه اداره کل واصل گردد.در غیر این صورت پاکت پست شده عینا
عودت خواهد شد).

-4بازگشایی پاکت های حاوی پیشنهادات راس ساعت  11روز دوشنبه مورخ  1396/12/21با حضور شرکت کنندگان در محل سالن جلسات اداره
کل(واقع در اراضی پایین کوه -خیابان میالد -نبش میالد  ) 21خواهد بود.
-5متقاضیان محترم می توانند به منظور رفع ابهام،داشتن هرگونه سئوال وهمچنین جهت هماهنگی به منظور بازدید از واحد مسکونی به مدیریت امالک و
حقوقی اداره کل راه و شهرسازی واقع در زنجان-خیابان خرمشهر-ساختمان شماره  2اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نموده و یا با شماره تلفن های  3الی
 124-33444711تماس حاصل نمایند.

