
 بسمه تعالی

 شرکت گاز استان تهران

 شهرداری تهران( 15-10و  9گازرسانی تهران)مناطق  10و  3آگهی مزایده زمین های مناطق 

شرکت ملی گاز ایران نسبت  137/1395کت گاز استان تهران در نظر دارد به استناد مجوز شماره گ./الف م./ شر

 به فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی و مشخصات مندرج در جدول زیر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

شرکت کنندگان میتوانند با توجه به شرایط ذیل مبلغ پیش نهادی خود را به تفکیک برای هر ملک با درج -

قیمت پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی با ارایه  %10مبلغ  مشخصات به همراه سپرده شرکت در مزایده به

 IR030100004101108644114242 اصل فیش واریزی به شماره شبا 

به  24/06/98بانک مرکزی بابت شرکت در مزایده ،در پاکات در بسته الک و مهر شده تا روز یکشنبه مورخ 

ان، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان اراک، پالک دبیرخانه محرمانه شرکت گاز استان تهران به آدرس تهر

 دبیر خانه محرمانه تسلیم نمایند. 3، طبقه 160

 قیمت پایه اعالم شده بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.-

 در صورت انصراف نفرات اول و دوم مزایده، سپرده آنان به نفع شرکت گاز استان تهران ضبط می گردد.-

پیشنهاداتی که فاقد سپرده های الزم بوده یا قیمت پیشنهادی مخدوش یا مشروط باشد و یا پاکات پیشنهاد به -

 قیمت پس از تاریخ مقرر تحویل نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

درصد نقدی و ما بقی در زمان انتقال سند  80پس از بازگشایی پاکات و اعالم برنده، بهای زمین ها به صورت -

 قدا اخذ خواهد شد.ن

سند مالکیت زمین های موضوع مزایده پس از اتمام مراحل ثبتی و تسویه حساب کاملمزایده به نام خریدار انتقال -

 میابد.

 مدت زمان انتقال سند به نام خریدار از تاریخ اخذ مصوبه به مدت سه ماه می باشد.-

 ***ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 

 



عرضه و  قیمت پایه سآدر

 اعیان

 )متر مربع(

 ردیف شرح پالک ثبتی

تهران،خیابان 

کارون،خیابان مرتضوی، 

روبروی کوجه مقدم، پالک 

)پالک  534و  532های 

 (670و  668های قدیم 

-زمین 580/1629و576 24/451 60،920،000،000

 مسکونی

1 

تهران،خیابان ابوذر 

)فالح(،میدان ابوذر، خیابان 

احمدی،خیابان شهید 

شهید گودرزی، پالک های 

 40و  38

-زمین 25867/2398و25868 40/536 62،730،000،000

 مسکونی

2 

 

 روابط عمومی شرکت گاز استان تهران


