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 یتعال بسمه

 واقع در اصفهان سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران امالك دهیمزاتجدید   در شرکت طیشرا

 را مجتمع مسکونی ناز  –خیابان شهیدان شرقی  –اصفهان  – اناصفهاستان واقع در خود ك مالا تعاون روستایی ایران در نظر داردسازمان مرکزي 
عمومی بصورت  از طریق مزایده ذیل جدول به شرح 31/05/1401ومی ساالنه مورخ جمع عمبا استناد به بند یک سایر تصمیمات م

روزنامه با مراجعه به  از تاریخ درج آگهی در روز 14شود حداکثر ظرف مدت  دعوت می کلیه متقاضیان لذا ازنقدي به فروش رساند. 
 با  www.corc.ir ایران سایت سازمان مرکزي تعاون روستایی و یا  www.setadiran.irسیستم سامانه الکترونیکی دولت به آدرس 

 :به شیوه ذیل اقدام نمایندنسبت به ارائه پیشنهادات  4200100115100000  ه آگهی مزایده در سیستم  به شمارهتوجه ب
 :  كمالا مشخصات -الف

 قیمت پایه (ریال) قیمت  هر متر مربع (ریال) موقعیت انباري  پارکینگ طبقه کاربري (متر)  مساحت شماره ثبتی ردیف

 21،975،000،000 750،000،000 جنوب شرقی - - همکف تجاري 29,3 24/3538 1

 18،023،700،000 730،000،000 جنوبی - - همکف تجاري 24,69 3539/24 2

 14،993،000،000 725،000،000 جنوب غربی - - همکف تجاري 20,68 3540/24 3

 61،873،000،000 350،000،000 زیر زمین - - زیرزمین تجاري 176,78 3533/24 4

 24،009،600،000 240،000،000 غربی دارد - همکف  مسکونی 100,04 3541/24 5

 22،521،600،000 240،000،000 شمال شرقی دارد - همکف مسکونی 93,84 3536/24 6

 24،061،450،000 245،000،000 جنوب شرقی دارد - مکفه مسکونی 98,21 3537/24 7

 24،967،500،000 250،000،000 جنوب شرقی دارد دارد اول مسکونی 99,87 3547/24 8

 23،131،200،000 240،000،000 شمال شرقی دارد - اول مسکونی 96,38 3546/24 9

 25،130,400،000 240،000،000 غربی دارد - اول مسکونی 104,71 3549/24 10

 25،385،250،000 255،000،000 جنوب غربی دارد دارد اول مسکونی 99,55 3548/24 11

 24،765،600،000 255،000،000 شمال شرقی دارد دارد دوم مسکونی 97,12 3554/24 12

 24،852،000،000 240،000،000 جنوب غربی دارد دارد دوم مسکونی 103,55 3556/24 13

 24,451,750,000 235,000،000 شمال غربی دارد ندارد دوم مسکونی 104,05 3557/24 14

 28،399،200،000 240،000،000 جنوب شرقی دارد دارد دوم مسکونی 118,33 3555/24 15

 30،245،550،000 255،000،000 جنوب شرقی دارد دارد سوم مسکونی 118,61 3563/24 16

 23،459،480،000 242،000،000 شرقی دارد دارد سوم مسکونی 96,94 3562/24 17

 25،691،250،000 255،000،000 جنوب غربی دارد دارد سوم مسکونی 100,75 3564/24 18

 25،068،000،000 240،000،000 غربی دارد دارد سوم مسکونی 104,45 3565/24 19

 30،693،000،000 260،000،000 جنوب شرقی دارد دارد چهارم مسکونی 118,05 3571/24 20

 24،215،000،000 250،000،000 شمال شرقی دارد دارد چهارم مسکونی 96,86 3570/24 21

 24،765،600،000 240،000،000 شمال غربی دارد - چهارم مسکونی 103,19 3573/24 22

 26،291،200،000 260،000،000 جنوب غربی دارد دارد چهارم مسکونی 101,12 3572/24 23

 
 ه :شرایط شرکت درمزاید -ب

از طریق سامانه  14/10/1401 مورخ 18 که حاوي سپرده شرکت در مزایده میباشد را تا ساعت "الف" پاکت ستییبا شرکت کنندگان
 مهر و الك و بسته در صورت به) الف( پاکت قالب در را دهیمزا در شرکت سپرده اصل نیهمچن و لیتکمتدارکات الکترونیکی دولت 

 ، تهران در واقع رانیایی روستا تعاوني مرکز سازمان حراست رخانهیدب به 24/10/1401 مورخ شنبه وزري ادار ساعت انیپا تا  شده
شایان ذکر است بر اساس  .ندینما افتیدر دیرس و لیتحو پنجم طبقه 1813 پالك ، قایآفر نمایسي روبرو ، عصریول دانیم از باالتر
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صرفاً می بایست به صورت  "ج"و  "ب"معدن و تجارت پاکتهاي  وزارت صنعت، 11/05/1399مورخ 140936/1ابالغیه شماره
 الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاري شده و لذا از تحویل فیزیکی پاکات مذکور خودداري می گردد.

 :دهیمزا در شرکت نیتضمحاوي : الف پاکت-1

 از یکی به رانیایی روستا تعاوني مرکز مانساز وجه درمی باشد که میبایست  قیمت پیشنهاديدرصد  5 دهیمزادر شرکت تضمین -
 مقرر مهلت در شده مهر و الك بصورت "الف" پاکت در بانکی یا ضمانت نامه بانکی واریزي فیشاصل  وي کارساز زیري ها صورت

 .گردد حراست رخانهیدب لیتحو حضوراً یا پست پیشتاز و با به آدرس سازمان
 نزدنام سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران ، ه ب 590100004001039206371220 شماره حساب بهی بانک نقدي يزیوار شیف -

 .رانیای مل بانک شعب هیکل در پرداخت قابل وي مرکز بانک
ابل تمدید و ق )دهیمزا این( ماهه سه اعتبار با رانیایی روستا تعاوني مرکز سازمان نام به شرکت در مزایده بانکی ضمانتنامه اصل -

براي مدت سه ماه و یا اصل ضمانتنامه صادره از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی که داراي مجوز از طرف بانک مرکزي جمهوري 
 .اسالمی ایران میباشد

 پیشنهادات فاقد تضمین یا غیراز روشهاي فوق بررسی نخواهد شد. :1تبصره
از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات توسط برنده مزایده و انعقاد قرارداد وي، مسترد  تضمین شرکت در مزایده نفرات اول و دوم پس :2تبصره

 خواهد شد.
 :که می بایست در سامانه ستاد بارگزاري گردد د بودهبه شرح ذیل خوا دهیمزا شرکت در  مشخصات و مداركي حاو "ب" پاکت-2

 .تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی -2-1
 .تقاضیمتصویر کارت ملی  -2-2
 .متقاضیشماره تماس  آدرس پستی و -2-3
 امضاء و اثر انگشت ذیل اوراق شرایط مزایده و بارگزاري آن در سامانه ستاد.-2-4

با تشخیص اعضاي کمیسیون معامالت بازگشایی  "ج"در صورت ارائه مدارك مشروحه فوق و تأییدیه هاي اشاره شده، پاکت تبصره:
 .خواهد شد

 : که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه خواهد شد يشنهادیپ متیق رمفي حاو "ج" پاکت-3

 .نمایند ارائه مقطوع بصورت را خودي شنهادیپ نرخ ستیبای م دهندگان شنهادیپ-3-1
 .نماید نمی ایجاد دهیمزا در کننده شرکت براي را حقی گونه هیچ دهیمزا در شرکت -3-2
 می برنده مزایدهبرعهده و سایر  آگهی و چاپنقل وانتقال ،اخذ مفاصا حساب هاي مالیاتی، ملکرشناسی و کا رزیابیي ااه هزینه-3-3

 .باشد
 .شد نخواهد داده اثر بیترت شده نییتع مهلت از خارج یا و مخدوش ، مبهم ، دهیمزا در شرکت سپرده فاقد شنهاداتیپ به-3-4
 .می باشدمختار شنهاداتیپ کلیهیا یک قبول یا رد در ونیسیکم-3-5
درصد از کل بهاي معامله را به حساب تعیین شده از سوي  85پس از اعالم سازمان ،  روز 7موظف است ظرف  برنده مزایده -3-6

قرارداد منعقد خواهد  با برنده دومبه نفع دولت ضبط و  ويدر غیر اینصورت سپرده  .سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران واریز نماید
 ورت استنکاف نفر دوم سپرده وي نیز ضبط خواهد شد.درصکه شد 

ماه و در زمان تنظیم سند از سوي برنده  یکمی بایست حداکثر ظرف ،3-3به اضافه بند ن معاملهدرصد باقی مانده از ثم15 تبصره:
 مزایده پرداخت گردد.
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 .زاري وآئین نامه هاي مربوطه خواهد بودسایر هزینه هاي پیش بینی نشده تابع آیین نامه معامالت دولتی ، قانون برگ -3-7
نزد  و انتقال ملکتحویل  فرآیندسپرده شرکت در مزایده برنده به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات تا پایان ضمانت نامه یا -3-8

 سازمان باقی خواهد ماند.
 پس از یک ماه مورد قبول واقع نگردیده است تعیین برنده ، سپرده شرکت کنندگانی که پیشنهادات آنان پس از پایان مزایده و  -3-9

 خواهد شد .   نامه آنان مسترد  یا ضمانت و واریز اعالم می نمایند به شماره حسابی که کتباً
 ویی بازگشا رانیایی روستا تعاوني مرکز سازمان محل در 25/10/1401  مورخ شنبه یک روز 10 ساعت در واصله شنهاداتیپ-3-10

  .شد خواهد قرائت
 شماره بایی روستا تعاوني مرکز سازماننماینده   نعمت اهللا سرلک يآقا متقاضیان براي بازدید از امالك انتخابی می توانند با -3-12

 .تماس برقرار نموده تا هماهنگی هاي الزم صورت پذیرد 09135335137 و تلفن همراه 031-36699201 تماس
د و می توانند یک یا چند واحد ویا کلیه واحدها را دیتی در خرید امالك مذکور راندارشرکت کنندگان در مزایده هیچگونه محدو-4-12

 به صورت یکجا وفق شرایط اعالمی متقاضی باشند.
 بازدید از امالك الزامی است و امالك با وضعیت موجود به فروش می رسد. -5-12
 یام تعطیل می باشد. به غیر از ا 14صبح لغایت  9زمان بازدید از امالك از ساعت  -6-12

رانیایی روستا تعاوني مرکز سازمان  
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