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 8واحد مسكوني متعلق به شركت انتقال گاز ايران (منطقه  19فروش  مزايدهشرايط اسناد و 
 عمليات انتقال گاز) واقع در مجتمع شهيد بهشتي كوي دانشگاه (ماراالن)

 

دسـتگاه آپارتمـان سـازماني واقـع درمنطقـه مـاراالن مجتمـع         19عمليات انتقال گازدرنظردارد8منطقه 
 سراسـري مسكوني شهيد بهشتي رابا كليه عرصه واعيان براساس آگهي هاي مندرج درروزنامـه هـاي   

 عمومي به شرح مندرج درقرارداد پيوست به فروش برساندمزايده ازطريق  23/09/99و 22/09/99مورخ
براساس شرايط ذيل حداكثرتاپايان وقـت   ازكليه متقاضيان كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي آيد

نسـبت بـه    www.setadiran.irازطريق سامانه الكترونيك دولت بـه نشـاني    /13/10/99اداري مورخ 
كميسـيون  فيزيكـي بـه دبيرخانـه     مزايـده بصـورت  فيش سپرده شـركت در  بارگذاري اسنادوهمچنين 

بعـد از سـه راهـي    -جـاده آذرشـهر   15كيلـومتر -عمليات انتقال گاز واقـع در تبريـز   8منطقه مناقصات 
 تسليم و رسيد دريافت نمايند. 415اتاق  نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي -پتروشيمي

گهـي مزايـده را بعنـوان سـپرده شـركت در      % قيمت پايه منـدرج در آ 5پيشنهاد دهندگان بايد معادل -1
 بنـام   معـامالت  دايـره  شعبه مركزي بانك  IR 040100004101090571214486حسابمزايده به شماره 

واريز و يا به همان ميزان ضمانتنامه بانكي معتبر ) گاز انتقال عمليات 8 منطقه(  ايران گاز انتقال شركت
ذ نموده و فيش واريز نقدي و يا ضمانتنامه بـانكي را در پاكـت   ماه ديگر اخ 3ماهه و قابل تمديد براي  3

الف قرار داده و تسليم نمايند.به پيشنهاداتي كه مبلغ آن كمتر از مبلغ فـوق باشـد و يـا بصـورت چـك      
 عادي و يا ساير طرق پرداخت صادر شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ـ -2 اركات در سـامانه تـد   "ب"ناد و مـدارك پاكـت   پيشنهاد دهندگان در مزايده ضمن بارگذاري كليه اس
بـه دبيرخانـه كميسـيون     13/10/99تـا پايـان وقـت اداري مـورخ     "الـف "ت الكترونيك دولت ، بايد پاك

 تحويل داده و رسيد دريافت نمايند. 8مناقصات منطقه 

فيش واريز نقدي و يا ضمانتنامه بانكي معتبر بعنوان سپرده شركت در مزايده بـه   شامل: "الف"پاكت 
  معـامالت  دايـره  شـعبه  مركزي بانك  IR 040100004101090571214486حساب% قيمت پايه به 5مبلغ 

 )گاز انتقال عمليات 8 منطقه(  ايران گاز انتقال شركت بنام

http://www.setadiran.ir/
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مام قرارداد مهر و امضاء شده و مـدارك مربـوط بـه    شامل: شرايط شركت در مزايده به انض "ب"پاكت 
اشخاص حقوقي شامل اساسنامه آخرين آگهي تغييـرات منـدرج در روزنامـه رسـمي مربـوط بـه ثبـت        
شركت و دارندگان امضـاي مجـاز هويـت امضـاء كننـدگان مجـاز و در مـورد اشـخاص حقيقـي اسـناد           

 هويت(تصاوير صفحات شناسنامه و كارت ملي)

شامل:فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت (براي هر واحد مورد تقاضا بايـد فـرم پيشـنهاد قيمـت      "ج"پاكت 
 مجزا تنظيم و ارائه شود).

شركت كنندگان در مزايده مي بايد ذيل تمامي اسناد مزايده را به صورت اصل امضـاء و مهـر نماينـد    -3
اعتبـار مـي باشد.ضـمنا از درج     امضاي ذيل اسناد مذكور،صرفا از جهت آگاهي و قبولي متن انهـا داراي 

 خودداري شود.در روي پاكت قيمت پيشنهادي 

قرائـت  سالن تعـالي  دردر طبقه چهار   14/10/99مورخيكشنبه  روز10پيشنهادات واصله راس ساعت-4
خواهد گرديد.حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها با ارئه برگ نمايندگي در جلسه مذكور بالمانع 

 ت تغيير تاريخ مذكور،تاريخ جديد به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد.است در صور

شركت كنندگاني كه از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولـت اقـدام ننمـوده انـد و صـرفا فيزيـك       -5
 پاكت آنان بازگشايي نميگردد. ه باشنداسناد را ارئه نمود

آن را به دقت مطالعه و از محل مورد مزايـده   متقاضي اقرار مي نمايد كليه اسناد مزايده و مشخصات-6
 نيز بازديد نموده و هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

و قوانين مربوطه  22/10/1337اليحه منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب-7
آيين نامه معامالت شركت ملي نفت ايران ازجمله قانون برگزاري مناقصات ، آيين نامه معامالت دولتي ، 

 و........در اين مزايده ساري و جاري مي باشد.

درصد قيمـت پايـه) غيـر قابـل بررسـي مـي       5پيشنهادات فاقد سپرده يا سپرده كمتر از مبلغ مذبور(-8
 باشند.
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ـ -9 پرده شركت متقاضيان براي بيش از يك رديف آگهي با رعايت كليه شرايط و به شرط واريز مبلغ س
تضمين شركت در مزايده بالمانع مي باشد.در اينصورت الزم است براي هر يـك از رديـف هـاي مـورد     

 درخواست،اسناد جداگانه تهيه،تكميل و ارسال گردد.

پيشـنهاد قيمـت خـود را از طريـق سـامانه تـداركات الكترونيكـي دولـت بـه           دمزايده گران مي باي-10
 نمايند. ارسال )(www.setadiran.irنشاني

ان تشريفات اداري الزامـي  زايده تا پايمهريك از پيشنهاددهندگان در تمامي مراحل شخصي حضور  -11
 مي باشد و از حضور و پذيرش وكيل و هرگونه وكالتنامه ممانعت خواهد شود.

 يده مي باشد.شركت در مزايده و ارسال پيشنهاد به منزله قبول كليه مفاد اسناد مزا-12

مورد مزايده در سامانه تداركات الكترونيكي دولـت   اموالكليه اطالعات و زمانبندي هاي مربوط به -13
 موجود مي باشد.

ابالغ هرگونه نتيجه مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به منزله ابالغ قانوني تلقي -14
 مي شود.

مكـرر قـانون مالياتهـاي مسـتقيم      169سـتورالعمل اجرائـي مـاده   در اجـراي د  دمزايده گران مي باي-15
سازمان امـور ماليـاتي    25/11/1390/د مورخ43768/230و مفاد دستورالعمل شماره 27/11/1380مصوب

و حقوقي اقدام و در صورت عدم صدور شـماره   يكشور نسبت به اعالم شماره اقتصادي اشخاص حقيق
داراي شخصيت حقيقي و شناسه ملـي مزايـده گرانـي كـه داراي     اقتصادي،شماره ملي مزايده گراني كه 
 يند.اشخصيت حقوقي مي باشند را اعالم نم

پيشنهاد ارائـه شـده مـردود    ،در صورتيكه پيشنهاد ارائه شده كمتر از قيمت پايه تعيين شده باشد -16
 اعالم خواهد شد.

مزايده گران نميتوانند پس از اتمام مهلت ارسال پيشنهادات مزايده از پيشنهاد خـود انصـراف و يـا    -17
 سپرده را بنمايند.استرداد درخواست 

 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در اين مزايده شركت نمايند.-18
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واريزي بابت سـپرده و   )فيش1پاكت ارائه گردد:كه شامل( سهالزم است اسناد شركت در مزايده در -19
برگه پيشنهاد  )3()اسناد امضاء شده مزايده توسط شركت كنندگان و2(يا ارائه ضمانتنامه معتبر بانكي

 قيمت كه الزم است پيشنهاد قيمت،به عدد و حروف درج گردد.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و يا سپرده هـاي مخدوش،سـپرده هـاي كمتـر از ميـزان مقـرر و چـك        -20
اقد امضاء،مشروط،مخدوش،مبهم و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مهلت مقـرر در فراخـوان    شخصي،ف

 واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

الزم است كليه فرم هاي پيش بيني شده در اسناد مزايده بويژه فرم پيشنهاد قيمت،به طور خوانا و -21
 كامل،تكميل گردد.

 تمام پيشنهادات مختار مي باشد. شركت در رد يا قبول هر يك و يا-22

ده قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسـين و كارمنـدان در معـامالت    حماده وا3تبصرهطبق -23
 پرسنل و كاركنان شركت نمي توانند در مزايده شركت كنند. 22/10/1337دولتي و كشوري مصوب

و شركت مي تواند تا قبـل از ابـالغ بـه     برنده شدن در مزايده حقي براي شركت كننده ايجاد نميكند-24
 برنده و واريز وجه،معامله را فسخ و سپرده را به شركت كننده مسترد نمايد.

شركت كليه پيشنهادات را بررسي و آپارتمانهاي مـورد مزايـده را بـه بـاالترين قيمـت پيشـنهادي       -25
 نخواهد شد. واگذار مي نمايد و به پيشنهادات كمتر از قيمت پايه ترتيب اثر داده

شركت كنندگان در مزايده مي توانند در زمان هاي مقرر از آپارتمانها بازديد و بـر اسـاس آن قيمـت    -26
 پيشنهادي خود را به صورت عدد و حروف توامان اعالم نمايند.

 روز كاري پس از جلسه مزايده ، نتايج اعالم خواهد شد. 7حداكثر -27

 دي مجزا نسبت به هر يك از واحد هاي اپارتماني خواهد بود.مبناي انتخاب برنده،قيمت پيشنها-28

در صورت داشتن شرايط مساوي در مزايده بين افـراد شـركت كنند،برنـده از طريـق قرعـه كشـي       -29
 مشخص خواهد شد.
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دادن پيشنهاد به منزله قبول كليه شرايط مزايده و اقرار و اعتراف به رويت آپارتمان مورد معاملـه  -30
 ايده بوده و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است.و موضوع مز

 :اقدام نمايندبه شرح زير پيشنهادي مبلغ و واريز نقدي پرداخت برندگان بايد نسبت به -31

 ظرف مدت پانزده روز تقويمي از تاريخ ابالغ برندهمبلغ پيشنهادي %درصد 75

 تنظيم مبايعه نامه و تحويل آپارتمان مبلغ پيشنهادي حين%درصد 20

 زمان تنظيم سند رسميمبلغ پيشنهادي %درصد 5

نزد شركت  31%درصد موضوع بند 75سپرده برنده اول و دوم مزايده تا تنظيم مبايعه نامه و واريز-32
 باقي مي ماند.

روز تقويمي پس از ابالغ برنده نسبت به پرداخـت بخـش اول    15برنده مزايده موظف است حداكثر -33
ثمـن  روز اعالمي نسـبت بـه پرداخـت بخـش اول      15برنده مزايده ظرف مدت اقدام نمايد.در صورتيكه 

)اقدام نكند يا براي انجام معامله حاضر نشـود سـپرده وي ضـبط و    11طبق شرايط مزايده (بندمعامله 
مراتب به برنده دوم مزايده ابالغ مي گردد چنانچه نفر دوم نيز حاضر به انجام معامله نباشد سپرده او 

%درصد اوليه توسط نفـر اول،سـپرده   75روز كاري ضبط مي گردد. در صورت پرداخت پنجنيز پس از 
 نفر دوم آزاد خواهد شد.

 برنده مزايده حق واگذاري موضوع معامله را به غير ندارد.-34

 حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پاكت پيشنهادات با ارائه معرفي نامه بالمانع است.-35

توسط اتباع خارجي غير مقـيم در جمهـوري    ين نامه چگونگي تملك اموال غير منقولبا عنايت به آي-36
 اسالمي ايران شركت اتباع خارجي در مزايده ممنوع است.

امالك با وضعيت و اوصاف موجود و اطالعات مندرج در آگهي مزايده و اسناد مالكيت به فروش مي -37
عمير و بازسـازي احتمـالي و غيـره را نـدارد و     رسد و فروشنده هيچ گونه تعهدي جهت تكميل،نصب،ت

متقاضي با علم به وضعيت موجود در مزايده شركت كرده و حق هر گونه اعتراض و ادعـاي بعـدي در   
 اين خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است.
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ريـر  از جمله ماليات نقل و انتقال،حق التح-كليه هزينه هاي متعارف در مسير انتقال سند به خريدار-38
 بعهده خريدار مي باشد.-و حق ثبت و تنظيم سند و غيره

بدهي آب برق گاز تلفن تا تاريخ تنظيم مبايعه نامه به عهـده  ،هزينه هاي عوارض نوسازي ساليانه -39
 فروشنده مي باشد.

برنده مزايده حق خيار غبن و فاحش هر چند افحش و خيار تدليس و ساير خيارات را از خود ساقط -40
 يد.مينما

شركت مكلف است در اسرع وقت مقدمات انتقال اسناد را انجام و نسبت به انتقال در دفـاتر رسـمي   -41
 اقدام نمايد.

شركت كننده در مزايده بايد نشاني اقامتگاه قانوني خود را دقيق تعيين و اعالم نمايـد و هـر گونـه    -42
محسـوب شـده و شـركت كننـده حـق      اخطار،ابالغ،نامه،نمابر كه به نشاني مذكور ارسـال شـود ابـالغ    

 هيچگونه اعتراض و ادعاي عدم ابالغ نخواهد داشت.

 گشـايش پاكـات  مـي باشـد و جلسـه    13/10/99مـورخ شنبه روز 15 مدت قبول پيشنهادات تا ساعت-43
   برگزار مي گردد. 99 14/10مورخ  يكشنبهروز 10مزايده ساعت

بـه دبيـر كميتـه     21/10/99مـورخ از شركت كنندگان براي كسب اطالع از نتيجه مزايده مـي تواننـد   -44
 مراجعه نمايند. مستقر در اداره انبارها مزايده

چنانچه در زمان انتقال سند بنام خريدار بر اساس ضوابط مقرر مراجع ذيربط،اخذ مجوز و گـواهي  -45
ار، ملزم به پيگيري و پرداخت هرگونه هزينه مربوطه جهـت  گردد،در اين صورت خريد يهاي جديد الزام

 جديد خواهد بود و شركت هيچ گونه تعهدي در اين خصوص ندارد. مجوز و گواهياخذ 

به منظور تسريع در انجام معامله و تنظيم سند در دفاتر رسمي،انجام امور انتقال سند آپارتمانهاي -46
سـت و پـنج درصـد باقيمانـده مبلـغ      يخت بيست درصد از بموضوع مزايده با وكالت كاري پس از پردا

پيشنهادي،به خريدار واگذار گرديده و فيش واريزي توسط خريدار به نماينده شـركت جهـت ارائـه بـه     
امور مالي تقديم مي گردد.همچنين فيش پرداختي پنج درصد باقيمانده،همزمان با انتقال قطعي سند بـه  



١١ 
 اسناد پيمان

 
 ي شماره  ممزايده عمو اسناد و شرايط

 شماره صفحه
 9 از 7 صفحه

 
  

                   (( قرائت شده و مورد قبول است ))                                                     نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر    

شركت انتقال گاز         

 

.بـديهي شـركت پـس از انتقـال     نماينـده شـركت خواهـد گرديد    خريدار در محضر اسناد رسمي تحويـل 
 سند،نسبت به آزادسازي سپرده مزايده اقدام خواهد نمود.

 هزينه تنظيم وكالت نامه كاري در دفاتر رسمي به عهده برنده مزايده مي باشد.-47

عمليات انتقال 8بند نوشته شده كه در آن شركت انتقال گاز ايران(منطقه  47شرايط مزايده در توضيح: 
گاز)به اختصار شركت قيد شده و پيشنهاد دهنده و شركت كننده افراد حقيقي و يا حقـوقي هسـتند كـه    

 نسبت به تكميل اين برگ اقدام و ملزم به رعايت كليه مندرجات آن مي باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١١ 
 اسناد پيمان

 
 ي شماره  ممزايده عمو اسناد و شرايط

 شماره صفحه
 9 از 8 صفحه

 
  

                   (( قرائت شده و مورد قبول است ))                                                     نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر    

شركت انتقال گاز         

 

 تكميل شود) (توسط اشخاص حقيقي

-------و كد ملي------------به شماره شناسنامه------------فرزند--------------اينجانب
علـم و اطـالع   آپارتمانهاي مزايـده گذاشـته شـده ،    ضمن بازديد از-------------صادره از--------

حـق هرگونـه ادعـاي    آنها و آمادگي به ارائه آگاهانه پيشنهاد قيمت ، قبول  ،كليه شرايط مزايده كامل از 
 .آتي را به هر عنوان از خود و تمام قائم مقامان ساقط مي نمايم

 ---------------------------------------- نام و نام خانوادگي:

 ------------------------------------------------- امضاء:

 -------------------------------------------------- تاريخ:

 ------------------------------- و كدپستي: محل سكونتنشاني 

   --------------------------------------------- تلفن:شماره 

 ---------------------------- نشاني و مشخصات بانك صادر كننده ضمانتنامه بانكي:

 -------------------------------- استرداد سپرده): شماره حساب بانكي(جهت

 ---------------------------------------- نام صاحب حساب فوق:

 --------------------------------------- كد ملي صاحب حساب:

 ----------------------------------------- نام بانك و شعبه:

 

 

 

 

 



١١ 
 اسناد پيمان

 
 ي شماره  ممزايده عمو اسناد و شرايط

 شماره صفحه
 9 از 9 صفحه

 
  

                   (( قرائت شده و مورد قبول است ))                                                     نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر    

شركت انتقال گاز         

 

 نماينده قانوني اشخاص حقوقي تكميل شود)اشخاص حقوقي /(توسط 

-------و كد ملي------------به شماره شناسنامه------------فرزند--------------ينجانبا
 بـــه شـــماره ثبـــت---------------نماينـــده شـــركت----------------صـــادره از--------

 ،كليه شرايط مزايـده  علم و اطالع كامل از ، آپارتمانهاي مزايده گذاشته شده .....................ضمن بازديد از
آنها و آمادگي به ارائه آگاهانه پيشنهاد قيمت ، حق هرگونه ادعـاي آتـي را بـه هـر عنـوان از ايـن       قبول 

 .شركت و تمام قائم مقامان آتي ساقط مي نمايم

 :و مهر شركت  مضاءا                                                          نام و نام خانوادگي:

 نام شركت:

 -------------------------- :صاحبان امضاي مجاز و اسناد تعهدآور و قراردادهانام 

 ------------------------------------- (مزايده گر):صاحبان امضاي مجازكد ملي 

 -------------------------------- (مزايده گر): صاحبان امضاي مجازشماره همراه 

 -------------------------------------------------- نشاني دفتر و كدپستي:

 ----------------------- كد اقتصادي: ------------------------- نوع فعاليت:

 ------------------------------------------------ شماره.تاريخ و محل ثبت:

                    --------------------------- ابر دفتر:نم ----------------------- تلفن دفتر:

 ------------------------- نشاني و مشخصات بانك صادر كننده ضمانتنامه بانكي:

 ---------------------------------- شماره حساب بانكي(جهت استرداد سپرده):

 -------------- حساب:كد ملي صاحب   ------------------ نام صاحب حساب فوق:

 -------------------------- تاريخ: ---------------------- نام بانك و شعبه:

 



١١ 
 اسناد پيمان

 
 ي شماره  ممزايده عمو اسناد و شرايط

 شماره صفحه
 9 از 10 صفحه

 
  

                   (( قرائت شده و مورد قبول است ))                                                     نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر    

شركت انتقال گاز         

 

 رديف
موضوع 

 ملك
 كاربري

مساحت 
 (مترمربع)

 مبلغ تضمين واحد برج طبقه نشاني
 قيمت پايه

 (ريال)
000/552/223 4 1بلوك  11 ماراالن 70/72 مسكوني آپارتمان  1  000/050/471/4 
 000/750/315/4 500/787/215 1 1بلوك 10 ماراالن 75/70 مسكوني آپارتمان 2
 000/230/479/4 500/961/223 3 1بلوك 10 ماراالن 43/73 مسكوني آپارتمان 3
 000/125/351/4 250/556/217 1 1بلوك 11 ماراالن 75/70 مسكوني آپارتمان 4
 000/850/417/5 500/892/270 6 1بلوك 12 ماراالن 05/95 مسكوني آپارتمان 5
 000/220/114/7 000/711/355 2 1بلوك 10 ماراالن 58/120 مسكوني آپارتمان 6
 000/400/507/4 000/370/225 4 1بلوك 12 ماراالن 70/72 مسكوني آپارتمان 7
 000/000/302/7 000/100/365 5 1بلوك 12 ماراالن 70/121 مسكوني آپارتمان 8
 000/400/507/4 000/370/225 4 1بلوك 12 ماراالن 70/72 مسكوني آپارتمان 9

 000/700/837/7 000/885/391 2 2بلوك 12 ماراالن 58/120 مسكوني آپارتمان 10
 000/500/386/4 000/325/219 1 2بلوك 12 ماراالن 75/70 مسكوني آپارتمان 11
 000/660/552/4 000/633/227 3 2بلوك 12 ماراالن 43/73 مسكوني آپارتمان 12
 000/945/515/4 250/797/225 3 1بلوك 11 ماراالن 43/73 مسكوني آپارتمان 13
 000/510/174/7  500/725/358 2 1بلوك 11  ماراالن 58/120  مسكوني آپارتمان 14
 000/660/552/4  000/633/227 3 1بلوك 12  ماراالن 43/73  مسكوني آپارتمان 15
 000/150/241/7  500/057/362 5 1بلوك 11  ماراالن 70/121  مسكوني آپارتمان 16
 000/325/370/5  250/516/268 6 1بلوك 11  ماراالن 05/95  مسكوني آپارتمان 17
 000/500/386/4  000/325/219 1 1بلوك 12  ماراالن 75/70  مسكوني آپارتمان 18
 000/800/234/7  000/740/361 2 1بلوك 12  ماراالن 58/120  مسكوني آپارتمان 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١١ 
 اسناد پيمان

 
 ي شماره  ممزايده عمو اسناد و شرايط

 شماره صفحه
 9 از 11 صفحه

 
  

                   (( قرائت شده و مورد قبول است ))                                                     نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر    

شركت انتقال گاز         

 

 واحد آپارتمان در مجتمع شهيد بهشتي كوي دانشگاه (ماراالن) تبريز 19برگ پيشنهاد قيمت مزايده عمومي 

 87190001مزايده شماره: 

  موضوع ملك:
  :كاربري

  :مساحت (مترمربع)
  نشاني:
  طبقه:
  برج:

  واحد:
  مبلغ پايه بريال:

  مبلغ تضمين:
  تاريخ واريز تضمين:

 مبلغ پيشنهادي بريال:
 

 مبلغ پيشنهادي بحروف:
 

 

 

 


