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 بسمه تعالی

 مزایده عمومی یک مرحله ای 

ازردیف کداعتباری پیش بینی شهرداری رشت به منظور اجرای زیر ساخت های شهری و هم چنین در جهت تامین مالی پروژه های در دست اجراء 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فروش  اموال غیر منقول خود را از مزایده عمومی یک مرحله ای نظر دارد در شده در بودجه مصوب 

امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده  از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه س

انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ,مراحل ثبت نام در سایت   WWW.SETADIRAN.IRبه آدرس :

 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .

 می باشد .60/21/2311تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 

  23:36صبح الی  0:36از ساعت  21/21/2311لغایت 60/21/2311مزایده از سایت  :  اسناد دریافت مهلت

 21تا ساعت  13/21/2311لغایت  23/21/2311مهلت ارسال پیشنهاد : 

رشت میدان گیل ساختمان مرکززی  در دفتر کار مدیر امور مالی شهرداری به نشانی  13/21/2311شنبه مورخ روز  23بازگشایی:راس ساعت  تاریخ

  تقرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  اسشهرداری رشت 

نوع  مساحت بخش سنگ پالک نوع ملک ردیف

 کاربری

قیمت کارشناسی  آدرس

 پایه )ریال(

سپرده شرکت در 

 مزایده به ریال 

ششدانگ یک قطعه  2

 زمین

 

مفروز و  1060

 30مجزی از 

 12قطعه 

 تفکیکی 

 مسکونی 306 3 2
 

پیرکالچای پشت  -کمربندی مدرس

روبه روی کوچه  –آتش نشانی 

 هشتم 

13,366,666,666 2,206,666,666 

ششدانگ یکباب خانه  1

 ویالیی قدیمی

مفروز و  033

 033مجزی از 

 مسکونی 43/200 3 33

 

یخسازی ابتدای بلوار افتخاری 

( کوچه 1کوچه شهید باقر نیا )

روبه روی ساختمان  30ساعی پالک 

 سه طبقه مجیرا 

22,004,466,666 243,136,666 

ششدانگ یکباب خانه  3

 ویالیی قدیمی

مفروز  26040

و مجزی از 

 0پالک 

باالتر از فلکه گاز ابتدای بلوار الکان  مسکونی 22/02 3 23

بن بست سوم فرعی  22بیانی کوچه 

 1/210اول چپ پالک 

3,266,666,666 112,666,666 

ششدانگ یک قطعه  3

 زمین

 

مجزی  4126

و  4100از 

قطعه  4214

 تفکیکی  21

 مسکونی 366 3 21

 

کمربندی مدرس پشت پمپ بنزین 

خیابان شرافت انتهای خیابان سمت 

 راست 

23,266,666,666 002,666,666 

ششدانگ یک قطعه  2

 زمین

مجزی  201

و  3پالک 

 31غیره قطعه 

 تفکیکی 

 مسکونی 33/202 3 22

 

ابتدای جاده رشت به تهران جنب 

ساختمان نیروی انتظامی پشت 

 شهرداری ناحیه منطفه پنج 

0,326,666,666 311,266,666 

ششدانگ یک قطعه  0

 زمین

مجزی  246

و  3پالک 

غیره قطعه 

 تفکیکی 33

تهران جنب ابتدای جاده رشت به  مسکونی 43/203 3 22

ساختمان نیروی انتظامی پشت 

 شهرداری ناحیه منطفه پنج

0,066,666,666 336,666,666 

ششدانگ یک قطعه  0

 زمین

مجزی  242

و  3پالک 

 33غیره قطعه 

 تفکیکی 

ابتدای جاده رشت به تهران جنب  مسکونی 61/242 3 22

ساختمان نیروی انتظامی پشت 

 شهرداری ناحیه منطفه پنج

0,126,666,666 301,266,666 
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ششدانگ یک قطعه  4

 زمین

مجزی  241

و  3پالک از

غیره قطعه 

 تفکیکی 32

ابتدای جاده رشت به تهران جنب  مسکونی 206 3 22

ساختمان نیروی انتظامی پشت 

 شهرداری ناحیه منطفه پنج

0,366,666,666 003.333.333 

قطعه  ششدانگ یک 1

 زمین 

مجزی  243

و غره  3پالک 

 30قطعه 

تفکیکی بخش 

 رشت  3

ابتدای جاده رشت به تهران جنب  مسکونی 206 3 22

ساختمان نیروی انتظامی پشت 

 شهرداری ناحیه منطفه پنج

0,366,666,666 316,666,666 

ششدانگ یک واحد  10

 آپارتمان 

14226 23 3 22/44 

متر مربع 

به 

انضمام 

انباری به 

مساحت 

11/3 

متر و 

پارکینگ 

به 

مساحت 

2/21 

رودباری کوچه کاج اولین فرعی  مسکونی

متری  0سمت چپ ابتدای کوچه 

 طبقه دوم 

 متصرف دارد

26,666,666,666 266,666,666 

ششدانگ یک قطعه  11

 زمین 

جاده پیر بازار جنب حسینیه  مسکونی 06/224 3 22 20031

 ماسوله ای ها

21,010,666,666 033,466,666 

ششدانگ یک واحد  12

 آپارتمان 

14402 23 3 24/21 

به 

انضمام 

انباری 

متر  1/2

 مربع 

فلکه گاز روبه روی شیرینی فروشی  مسکونی 

 پانیذ طبقه سوم ساختمان امین 

2,226,666,666 100,266,666 

ششدانگ سرقفلی و  13

حق کسب و پیشه 

 یکباب مغاره 

میدان شهرداری خیابان اعلم الهدی  تجاری 22/21 3 - 11/2230

 پاساژ نفیس طبقه سوم 

1,666,666,666 266,666,666 

ششدانگ یک قطعه  14

 زمین 

از  4قطعه 

1213 

 2,200,066,666 13,233,666,666 جاده انزلی جنب ورودی خانه کارگر  مسکونی 16/330 3 00

ششدانگ یک قطعه  15

 زمین 

از  26قطعه 

1213 

 113,036,666 21,413,466,666 جاده انزلی جنب ورودی خانه کارگر مسکونی 43/336 3 00

ششدانگ یک قطعه  16

 زمین

از  1قطعه 

1213 

 2,011,666,666 33,336,666,666 جاده انزلی جنب ورودی خانه کارگر مسکونی 203 3 00

ششدانگ عرصه و  20

 اعیان  یکباب مغازه 

فرعی  13132

اصلی  22از 

 20قطعه 

 تفکیکی

مفروز و مجزی 

شده از 

11333 

رشت بلوار گیالن ابتدای خیابان   21/33 3 22

پاساژ تندیس طبقه چهارم کد  201

 3200402043پستی 

22,666,666,666 026,666,666 

ششدانگ عرصه و  24

 اعیان  یکباب مغازه

فرعی  13111

اصلی  22از 

 32قطعه 

تفکیکی 

مفروز و مجزی 

شده از 

رشت بلوار گیالن ابتدای خیابان  تجاری 32/16 33 22

پاساژ تندیس طبقه سوم غرب   201

 3200402003کد پستی 

4,236,666,666 360,666,666 
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11333 

ششدانگ عرصه و  21

 اعیان  یکباب مغازه

فرعی  13411

اصلی  22از 

 22قطعه 

تفکیکی 

مفروز و مجزی 

شده از 

11333 

22 3 32/20 

بالکن 

10/24 

ابتدای خیابان رشت بلوار گیالن  تجاری

پاساژ تندیس طبقه همکف  کد  201

 3200402022پستی 

22,366,666,666 202,666,666 

ششدانگ عرصه و  16

 اعیان  یکباب مغازه

فرعی  13416

اصلی  22از 

 1قطعه 

تفکیکی 

مفروز و مجزی 

شده از 

11333 

رشت بلوار گیالن ابتدای خیابان  تجاری 23/1 3 22

همکف  کد پاساژ تندیس طبقه  201

 3200402023پستی 

2,666,666,666 126,666,666 

ششدانگ عرصه و  12

 اعیان  یکباب مغازه

فرعی  13412

اصلی  22از 

 3قطعه 

تفکیکی 

مفروز و مجزی 

شده از 

11333 

22 3 23/13 

بالکن 

87/00 

رشت بلوار گیالن ابتدای خیابان  تجاری

پاساژ تندیس طبقه همکف  کد  201

 3200402023پستی 

20,266,666,666 402,666,666 

ششدانگ عرصه و  11

 اعیان  یکباب مغازه

فرعی  13411

اصلی  22از 

قطعه 

تفکیکی 3

مفروز و مجزی 

شده از 

11333 

رشت بلوار گیالن ابتدای خیابان  تجاری 41/21 3 22

پاساژ تندیس طبقه همکف  کد  201

 3200402022پستی 

1,166,666,666 312,666,666 

عرصه و ششدانگ  13

 اعیان  یکباب مغازه

فرعی  13412

اصلی  22از 

قطعه 

تفکیکی 0

مفروز و مجزی 

شده از 

11333 

22 3 63/36 

بالکن 

87/98 

رشت بلوار گیالن ابتدای خیابان  تجاری

پاساژ تندیس طبقه همکف  کد  201

 3200402021پستی 

10,066,666,666 2,332,666,666 

ششدانگ عرصه و  13

 مغازهاعیان  یکباب 

فرعی 13410

اصلی  22از 

قطعه 

تفکیکی 4

مفروز و مجزی 

شده از 

11333 

رشت بلوار گیالن ابتدای خیابان  تجاری 33/11 3 22

پاساژ تندیس طبقه همکف  کد  201

 3200402024پستی 

22,166,666,666 206,666,666 

ششدانگ عرصه و  12

 اعیان  یکباب مغازه

فرعی 13410

اصلی  22از 

قطعه 

 تفکیکی0

مفروز و مجزی 

شده از 

11333 

22 3 16/20 

/80بالکن

98 

رشت بلوار گیالن ابتدای خیابان  تجاری

پاساژ تندیس طبقه همکف  کد  201

 3200402020پستی 

21,666,666,666 066,666,666 

ششدانگ یک قطعه  10

 زمین 

اصلی  1044

 رشت  3بخش 

خیابان شریعتی روبه روی مسجد  مسکونی 62/2613 3 

 262کوچه زرین پر پالک  مجتعهد

02,066,666,666 3,246,666,666 
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 3233024232کد پستی 

نززد بانزک    6263424104666* مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شرح جدول فوق میباشد که مزی بایسزت بزه صزورت وجزه نقزد بزه حسزاب سزپرده شزماره           

اه مزی  ملی شعبه شهرداری رشت واریز یا به صورت ضزمانتنامه بزانکی ارائزه گزردد. . مزدت اعتبزار ضزمانتنامه از تزاریخ افتتزاح پیشزنهادات حزداقل سزه مز             

 باشد.

 مزایده می باشد .یا برندگان به عهده برنده و کارشناسی * هزینه درج آگهی 

 ماه می باشد 3پاکتها به مدت   *مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی

 * سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد .

 * بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت می باشد .

 .دمبلغ پیشنهادی اقدام نمای کلروز نسبت به واریز  0*برنده مزایده مکلف می باشد از تاریخ ابالغ ظرف مدت 

 *چنانچه در هنگام انتقال سند مساحتهای اعالم شده کاهش یا افزایش یابد مبلغ معامله به همان میزان محاسبه خواهد شد .

یزل سزاختمان مرکززی    میزدان گ –اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف :آدرس رشت 

 33020312شهرداری رشت تلفن : 

 

 

 

  

 

 رونوشت: 
 گیرندگان_رونوشت

 

 فرستنده

 از_طرف

 محل درج امضا


