
 بسمه تعالی

 2578/100/98آگهی مزایده عمومی 

 امور حقوقی و پیمانها - (2578/100/98فروش منازل سازمانی )مزایده عمومی 

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

- دستگاه آپارتمان واقع در تهران 5منطقه تهران در نظر دارد تعداد  –شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

شرکت کنندگان می توانند پس از  به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 7پاسداران بوستان 

 (، پس از واریز مبلغ15روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در ساعات اداری )تا ساعت  5چاپ آگهی نوبت اول تا 

نزد بانک مرکزی به نام شرکت  360100004101046838162801ریال به حساب شبا به شماره  300،000

، به همراه فیش واریزی و مدارک شناسایی معتبر و ارایه درخواست کتبی حضورا خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت  188ی نبش سپند پخیابان سپهبد قرن-جهت خرید و دریافت اسناد و مدارک مزایده به آدرس تهران

 مراجعه نمایند. 803خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ، طبقه هشتم اتاق شماره 

 شرایط و مدارک شرکت در مزایده:

توسط  1327رعایت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در مامالت دولتی و کشوری مصوب -1

 مزایده گران الزامی است.

 د در اسناد مزایده درج شده است.زمان بازدی-2

 ارایه کد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی(-3

 ارایه کد ملی جهت اشخاص حقیقی و داشتن کد پایگاه ملی مناقصات برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.-4

ه عنوان سپرده شرکت در برای شرکت در مزایده هر واحد واریز مبلغ مطابق جدول زیر به صورت جداگانه: ب-5

حسابی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  ذی، 360100004101046838162801حساب شماره مزایده به 

ایران نزد بانک مرکزی و با ارایه ضمانت نامه جداگانه معادل جدول زیر برای هر وهحد به صورت یک یا ترکیبی از 

آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  4ح، ماده  ،ضمانت نامه های معتبر در بند های الف، ب، پ، ج، چ

 هییت محترم وزیران 22/9/94مورخ  123402/5069

نرسیده به چهار راه  -خیابان سپهبد قرنی -پیشنهاد های واصله در محل کمیسیون مناقصات به آدرس تهران-6

عوت نامه قبلی جهت حضور، با ارسال د 14:30ساعت  11/8/98طبقه هشتم روز شنبه مورخ -188پالک -سپند

 باز گشایی خواهد شد.



مبلغ ضمانت نامه شرکت در 

 مزایده ) ریال(

 مساحت طبقه آدرس قیمت پایه )ریال(

 )متر مربع(

 کاربری

موقعیت 

 ملک/واحد

شماره  پالک ثبتی

 آپارتمان

موضوع 

 مزایده

 ردیف

-تهران 23،000،000،000 1،150،000،000

پاسداران 

-7بوستان 

 7پالک 

 166قدیم 

 جدید

 طبقه همکف

 شمال غربی

 مسکونی 97/141

 جنوبی/شمالی

 1 آپارتمان قطعه اول 14781/37

-تهران 26،000،000،000 1،300،000،000

پاسداران 

-7بوستان 

 7پالک 

 166قدیم 

 جدید

 طبقه اول

 شمال غربی

 مسکونی 65/156

 جنوبی/شمالی

قطعه  14785/37

 پنجم

 2 آپارتمان

-تهران 30،000،000،000 1،500،000،000

پاسداران 

-7بوستان 

 7پالک 

 166قدیم 

 جدید

 طبقه دوم

 شمال شرقی

 مسکونی 85/177

 جنوبی/شمالی

 3 آپارتمان قطعه دهم 14790/37

-تهران 27،000،000،000 1،350،000،000

پاسداران 

-7بوستان 

 7پالک 

 166قدیم 

 جدید

 طبقه سوم

 جنوب شرقی

 مسکونی 60/149

 جنوبی/جنوبی

قطعه  14795/37

 پانزدهم

 4 آپارتمان

-تهران 33،000،000،000 1،650،000،000

پاسداران 

-7بوستان 

 7پالک 

 166قدیم 

 جدید

 طبقه چهارم

 جنوب غربی

 مسکونی 42/178

 جنوبی/جنوبی

قطعه  4726/37

 بیستم

 5 آپارتمان

 

تماس حاصل  61630922شماره تلفن ضمنان متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر با 

 نمایند.
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