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ای اسناد فراخوان شرکت در مزایده تک مرحله
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شهر تهرانای دو واحد اداری در مرحلهمزایده تکفراخوان   

 باشد. می تایید ردمو قفو اردمو کلیه
 (گر حقیقی/امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکتامضای مزایده)

 آگهی فراخوان

متقاضیان ن با مشخصات ذیل را به فروش رساند. تهرا واقع در یادار واحد دومعین در نظر دارد شرکت بیمه ایران

 BIMC.IR نشانیی شرکت در مزایده به سایت این شرکت به هی از نحوهادریافت اسناد مزایده و آگتوانند به منظور می

 باشد.( پاسخگوی متقاضیان محترم می942داخلی) 021-88108071همچنین شماره تماس  مراجعه نمایند.

  خواهد بود. ماهاسفند هفتمرین مهلت شرکت در مزایده آخ شود، یادآور می

 قیمت پایه )ریال( مساحت کاربری پالک ثبتی نشانی ردیف

1 
، طبقه اول، 32تهران، خیابان شهید گمنام، پالک 

 واحد شرقی

 37189فرعی 

 3526از اصلی 
 79.500.000.000 129.51 اداری

2 
اول، ، طبقه 32تهران، خیابان شهید گمنام، پالک 

 واحد غربی

 37296فرعی 

 3526از اصلی 
 64.000.000.000 103.60 اداری
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 شرایط مزایده

 ؛مشخصات و موضوع و مبلغ اقالم مورد مزایده .1

 فروش به مزایده گذاشته شده است. جهتامالک به شرح مندرج در آگهی فراخوان  .1-1

تواند در خصوص گران میدر حال حاضر امکان تردد از امالک به یکدیگر وجود دارد. مزایده .2-1

اشخاص خرید هر یک از دو واحد اداری به صورت مجزا اقدام نمایند. بدیهی است چنانچه 

دیوارکشی مناسب و معین پس از الک برنده شوند، شرکت بیمه ایرانمختلفی در مزایده ام

 به یکدیگر، نسبت به تحویل امالک مزبور اقدام خواهد کرد.ردد واحدها سازی مسیر تمسدود

 ؛نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده .2

 یکی از تضامین زیر را به عنوان ضمانت ارائه نمایند؛ بایستدهندگان میپیشنهاد .1-2

نزد  3318518470معین به شماره غ تضمین به حساب شرکت بیمه ایرانمبلواریز  .1-1-2

 ( IR490120020000003318518470)شماره شبا  سلماسشعبه  ملتبانک 

زیر )چک معین به مبلغ مندرج در جدول چک بانکی در وجه شرکت بیمه ایران .2-1-2

گونه عبارت یا توضیحی و از حساب بایست بدون تاریخ و بدون درج هیچبانکی می

 گر صادر گردد.(متعلق به مزایده

 گزار ضمانتنامه بانکی به نفع مزایده .3-1-2

و به صورتی که در با اسناد شرکت در مزایده بایست همراه بانکی میواریزی و یا چک قبض  .2-2

بدیهی است پیشنهادات فاقد  .تحویل داده شودگزار به مزایده، گرددتشریح میتی آبندهای 

  بررسی قرار نخواهد گرفت.تضمین، مورد 

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده هر یک از امالک به شرح ذیل است؛ .3-2

 نشانی فردی
مبلغ واریزی جهت 

 تضمین )ریال(

مبلغ چک تضمین 

 )ریال(

1 
، طبقه اول، 32تهران، خیابان شهید گمنام، پالک 

 واحد شرقی
100.000.000 120.000.000 

2 
، طبقه اول، 32تهران، خیابان شهید گمنام، پالک 

 واحد غربی
100.000.000 120.000.000 
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معین تا پیش از امضای قرارداد به هر دلیلی از فروش امالک مزبور، چنانچه شرکت بیمه ایران .4-2

گان گونه حقی برای پیشنهاددهندشده و هیچمنصرف گردد، مبلغ ودیعه به طور کامل مسترد 

 وجود ندارد.

 ؛دی برگزاری مزایدهنزمانب .3

 2/12/1401مورخ  شنبهتا روز سه 30/11/1401مورخ  شنبهیکاز روز توانند گران میمزایده .1-3

امالک مزبور  نشانیجهت بازدید از امالک موضوع مزایده با هماهنگی قبلی به )ساعات اداری( 

 مراجعه نمایند.

خواهد بود و  7/12/1401مورخ  شنبهیکروز  14ساعت  ،آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت .2-3

ن و یا دفتر معیشرکت بیمه ایرانمرکزی ت تا پیش از اتمام مهلت، به دفتر بایسپیشنهادات می

این شرکت در جزیره کیش واصل گردد. بدیهی است پیشنهاداتی که خارج از مهلت مزبور 

 دریافت گردد، فاقد اعتبار بوده و در مزایده شرکت داده نخواهند شد.

جلسه بازگشایی پاکات مزایده حداکثر پس از دو هفته از روز اتمام مهلت ارسال پیشنهادات  .3-3

 خواهند شد. اعالم مزایدهبرندگان برگزار و 

 چگونگی ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده؛ .4

بایست مدارک الزم را در پاکتی دربسته قرار داده و به آدرس شرکت بیمه پیشنهاد دهندگان می .1-4

 بایست شامل موارد زیر باشد؛می مدارک مندرج در پاکت پیشنهادایران معین ارسال نمایند. 

ی تغییرات آخرین روزنامه لی برای اشخاص حقیقی وتصویر کارت م مدارک هویتی: .1-1-4

 اشخاص حقوقی مجاز برای صاحبان امضای

 یا چک بانکییا ضمانتنامه تضمین شرکت در مزایده: فیش واریزی  .2-1-4

قی و یا سناد فراخوان که به امضای شخص حقیرونوشت کلیه اسناد فرخوان: کلیه ا .3-1-4

 رسیده است. اشخاص حقوقیصاحبان امضای 

 و امضای آن درج قیمت پیشنهادیفرم پیشنهاد: تکمیل فرم پیشنهاد و  .4-1-4

و یا پیشنهاداتی که  خوردگی و ...ارک و مستندات فوق و یا دارای قلمهرگونه پیشنهاد فاقد مد .2-4

فاقد اعتبار بوده و مورد بررسی  به ترتیبی غیر از ترتیبات مندرج در این فراخوان ارسال گردد،

 قرار نخواهد گرفت.

 دو پیشنهاد قیمت را نخواهد داشت.دهندگان امکان ارائه یچ یک از پیشنهاده .3-4

بایست کلیه اوراق و همچنین کادرهای جهت شرکت در مزایده توسط اشخاص حقوقی می .4-4

پیشنهاد مطابق آخرین روزنامه رسمی شرکت مزبور امضا و مهر شرکت الصاق گردد. های برگه

 معتبر نخواهد بود.پیشنهاد ارائه شده در غیر این صورت 
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 تعیین برنده؛ .5

 اداری حلامر منجاا از پس ه،یدامز نبرندگا /هبرند صخصودر هیدامز نکمیسیو نهایی نظریه .1-5

 مهنگا تا دوم نفر هیدامز در شرکت دهسپر ،نتیجه نشد مشخص از پس و شد هداخو معالا

 بقیه و شد هداخو ارینگهد هیدامز اول هبرند توسط معامله ردمو مبلغ صددر 30 ختداپر

 .یددگر هداخو دمستر اداری حلامر منجاا از پس تضامین

درصد از ثمن، مسترد خواهد شد. در  30تضمین برنده اول صرفاً پس از امضای قرارداد و واریز  .2-5

درصد اولیه ثمن، تضمین ایشان  30صورت استنکاف برنده اول از امضای قرارداد و یا عدم واریز 

 توسط شرکت بیمه ایران معین وصول خواهد شد.ضبط و به عنوان خسارت 

تضمین برنده برنده دوم پس از امضای قرارداد با برنده اول، مسترد خواهد شد. چنانچه برنده  .3-5

اول از امضای قرارداد استنکاف کند، مراتب به اطالع برنده دوم رسیده و در خصوص تضمین 

 اقدام خواهد شد. 2-5ایشان نیز مطابق بند 

 حق گرهیدامز و دبو هداخو اداری حلامر منجاا از بعد نیز دودمر یهادپیشنها تضمین دادسترا .4-5

 نتیجه تعیین تا هغیر و دهسپر زیساآزاد یا و جهو دادسترا صخصودر عاییاد و جعهامر هیچگونه

 .نمایدمی طسقاا و سلب دخو از ارگزهیدامز توسط اداری حلامر منجاا و نهایی

 هیچ تحت حالت هر در و ستا رمختا صلهوا داتپیشنها لقبو یا رد درمعین شرکت بیمه ایران .5-5

 .دبو هدانخو وارد گرهیدامز جانب از وارده رتخسا یعادا یطاشر

 ؛اتتعهد منجاا ضمانت و هیدامز هبرند معالا از پس هیدامز ردمو مبلغ ختداپر نماز .6

 ارگزهیدامز ینا به ارگزهیدامز غبالا از پسروز  هفت تمد فظر کثراحد ستا مکلف هیدامز هبرند .1-6

 معامله ثمن درصدسی ستا مکلف اردادقر دنعقاا با نهمزما و کند جعهامر اردادقر دنعقاا جهت

نزد بانک  3318518470شماره  ریجا بحسا به ختداپر پیش انعنو به را( دیپیشنها مبلغ)

 .نماید یزوار( IR490120020000003318518470ملت شعبه سلماس )شماره شبا 

از مزایده  افنصرا ،ظرف هفت روز  مذکور در بند قبل و یا عدم امضای قرارداد مبلغ یزوارعدم  .2-6

 .شد هداخو ضبط لیلد کرذ یا و رخطاا ونبد گزارمزایده هیدامز در شرکت دهسپر و هشد تلقی

 پیوست اردادقر طبق ارداد،قر در رمقر تمد در معامله ثمن یبعد طقساا یزوار معد رتصودر

 .شد هداخو رفتار

درصد( توسط برنده مزایده، مراتب کتباً به برنده دوم اعالم در صورت عدم واریز مبلغ اولیه )سی .3-6

 مبلغ یزوار از پس هبرند لیناو هیدامز در شرکت تضمین گردد.و مطابق بندهای پیشین اقدام می
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 اول، هبرند توسط مبلغ اولیه یزوار نمازتا  دوم نفر دهسپر. گرددمسترد می درصد()سیلیه او

 شد. هداخو ارینگهد

 پیوست نمونه مطابق اردادقر ه،یدامز هبرند با اردادقر دنعقاا به ارگزهیدامز صالحدید رتصودر .4-6

گردد انجام می ارگزهیدامز صرفاً با رضایت یبعد تغییر هرگونه و شد هداخو منعقد هیدامز دسناا

گونه اعتراضی نسبت به مفاد قرارداد را نخواهد داشت. بر این اساس و برنده مزایده حق هیچ

 بر اساس نمونه قرارداد ریکا روز هفت تمد طی اردادقر دتعو و ءمضاا به موظف هیدامز هبرند

 .باشد می

محسوب خواهد شد و یده نندگان در مزاکنشانی مندرج در فرم پیشنهاد قیمت، نشانی شرکت .5-6

گر آگاه فرض شده و ادعای عدم اطالع مزایدهگونه ارسال مکاتبه به نشانی مزبور، در صورت هر

 از جانب ایشان پذیرفته شده نیست.
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 نامهمبایعه

 قرارداد نیا مندرجات هیکل سند، نیا لیذ یامضا با اجبار ای اکراه هرگونه از دور به و سالمت و صحت کمال در حاضر قرارداد نیطرف

 ؛ندینمایم قیتصد را خود انیم یتراض حصول و رفتهیپذ را

 قرارداد نیطرف -کی ماده

 10861536970 شماره یمل شناسه به شیک ثبت 2057 تحت شده ثبت( خاص یسهام) نیمع رانیا مهیب شرکت: فروشنده -الف

« 7 پالک پنجم، کوچه ،(بخارست) ریقص احمد ابانیخ تهران، » ینشان به شیک رهیجز یهاشرکت ثبت  

 :داریخر -ب

 معامله مورد -دو ماده

 ؛از عبارتست باشد می خریدار تأیید و قبول مورد و رسانده خریدار رؤیته ب فروشنده که آن مشخصات و معامله مورد

  » . . . « 

 آن پرداخت نحوه و قرارداد ثمن-سه ماده

 د؛ینما پرداخت هفروشند به لیذ مواعد در . . . مبلغ به را قرارداد ثمن است متعهد داریخر

سی درصد ثمن  انمیز به که نتوما . . . دلمعا لیار . . .  مبلغ ،اردادقر دنعقاا با نهمزما هیدامز دسناا به توجه با  .1-3

م فروشنده )شماره نا به * شعبه * بانک دنز * باـــحس به نقد رتصو به و ختداپر پیشمعامله است به عنوان 

 است. شدهواریز شبا *( 

 . . . دلمعا لیارمان با تحویل مبیع، مبلغ یک ماه پس از تاریخ امضای قرارداد حاضر و همزریدار مکلف است خ .2-3

م فروشنده )شماره نا به * شعبه * بانک دنز * باـــحس بهچهل درصد ثمن معامله است را  انمیز به که نتوما

 فروشنده ارائه نماید.اریزی را به شبا *( واریز نموده و اصل فیش و

 فترد در رحضو با . .  یخرتا در را مابقی صددرسی انمیز به نتوما. . .  دلمعا لیار. . .  مبلغ ستا موکلف ارخرید .3-3

 اسناد رسمی شماره . . . طی یک فقره چک بین بانکی به فروشنده پرداخت نماید.

 تحویل مبیع -ماده چهار

ای آمادگی خود جهت فروشنده طی مکاتبه ،تجاوز نخواهد کردپس از امضای قرارداد و در مدت زمانی که از یک ماه   .1-4

قرارداد را در روز مزبور  3از ماده  2مبلغ مندرج در بند خریدار مکلف است  نماید.را اعالم می تاریخ تحویلو  تحویل ملک

 .نمایدبه حساب فروشنده واریز 

 بایست حداقل هفت روز فاصله باشد.ارسال مکاتبه به خریدار تا تاریخ تحویل ملک میمیان تاریخ   .2-4

خریدار الذکر اقدام ننماید و یا ی فوقارسال مکاتبهاضر، فروشنده نسبت به چنانچه با گذشت یک ماه از امضای قرارداد ح .3-4

 ریتاخ روز هر یازا به مبلغ قرارداد)مبلغ کل( هزارمچهار پرداخت به مکلف متخلفاز واریز وجه در روز تحویل امتناع کند، 
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د. وجه التزام مزبور بدل از اصل تعهد نبوده و متخلف مکلف به پرداخت آن تا زمان انجام تعهدات بو خواهد تعهدات انجام در

 و یا فسخ قرارداد خواهد بود.

 یرسم سند میتنظ -پنج ماده

ملک موضوع  یقطع انتقال سند یامضا به نسبت و حاضرشده. . .  شماره دفترخانه درروز . . .  مورخ . . .  صبح ده ساعت در نیطرف

 گزار تعیین خواهد شد.()دفترخانه توسط مزایده.شد خواهد اقدام داریخر نام بهه فروشند ازقرارداد 

 انجام صورت در تواندفروشنده می. است فعال ثنا سامانه در حسابش و نموده نام ثبت ثنا سامانه در کند یم اقرار داریخر- 1 تبصره

 از ای قرارداد نیا در مندرج آدرس ای و ثنا سامانه به یرسم اظهارنامه ارسال قیطر از را یگرید موعد سند، میتنظ مقدمات ترعیسر

 شده یتلق قرارداد نیطرف توافق مورد موعد اظهارنامه، در مندرج زمان صورت نیا در. ندینما اعالم داریخر به یکتب دیرس اخذ قیطر

 ده حداقل ستیبا یم دفترخانه در سند میتنظ موعد تا اظهارنامه ابالغ انیم. بود نخواهد مسموع آن از یاطالع یب یادعا هرگونه و

 موعد رالذکر،یاخ یزمان فاصله تیرعا بدون اظهارنامه ارسال ای و اظهارنامه ارسال عدم صورت در. باشد داشته وجود یزمان فاصله روز

 .باشد یم سند میتنظ موعد ماده، نیا صدر در مندرج

 .باشدیم حضور عدم حکم در سه مادهسه  بند موضوع معتبر یبانکبین چک داشتن اریاخت در بدون داریخر حضور- 2 تبصره

 نیب چک ارائه عدم ای و فروشنده توسط سند میتنظ مقدمات انجام عدم ای قرارداد نیطرف از یکی حضور عدم صورت در- 3تبصره

 .دینما اقدام حضور عدم یگواه صدور به نسبت نفعیذ درخواست به است مکلف یرسم اسناد سردفتر دار،یخر توسط معتبر یبانک

 یقرارداد شروط ریسا-شش ماده

 انجام فروشنده توسط سند میتنظ مقدمات ای نشده حاضر یرسم اسناد دفترخانه در مقرر موعد در نیطرف از کیهر چنانچه .1-6

 هر یازا به هزارم مبلغ قرارداد)مبلغ کل(سه پرداخت به مکلف متخلف نگردد، ارائه داریخر توسط یبانک چک ای و ردینگ

وجه التزام مزبور بدل از اصل تعهد نبوده و متخلف مکلف به پرداخت آن تا زمان  د.بو خواهد تعهدات انجام در ریتاخ روز

 بود.فسخ قرارداد خواهد انجام تعهدات و یا 

 تا را قرارداد موضوع از یبخش ای تمام به نسبت ینیع حق هرگونه انتقال ای و فروش حق حاضر، قرارداد موجب به داریخر .2-6

 شخص با داریخر توسط قرارداد هرگونه یامضا صورت در. دینمایم سلب خود از خودش نام به یرسم سند میتنظ از شیپ

 .ستین معتبرمزبور  قرارداد و نداشته ثالث شخص برابر در یتعهد چگونهیه هفروشند ثالث،

 یامضا با داریخر و دهیرس داریخر نهیمعا و تیرو به کامل طور به متعلقات و آن تیمالک اسناد و قرارداد موضوع ملک .3-6

 خصوص این در یبعد یادعا هرگونه های ملک آگاه بوده و حقتمامی مشخصات و ویژگی که دینمایم اقرار حاضر قرارداد

 نماید.از خود سلب میرا 

 عهده بر آن از پس و هفروشند عهده بر حاضر قرارداد یامضا خیتار تا..  و اتیمال از اعم ملک موضوع قرارداد یهانهیهز هیلک .4-6

 .شود یم پرداخت نیطرف توسط بالمناصفه یرسم اسناد دفترخانه در انتقال اسناد میتنظ نهیهز. باشدیم داریخر

 لتدو انمندرکا و مجلس ننمایندگا و وزراء خلهامد منع به جعرا نقانو عموضو ممنوعیت لمشمو نمایدمی ارقرا ارخرید .5-6

 .نیست 1337 هما دی بمصو ریکشو و لتیدو تمعامال در



 

شهر تهرانای دو واحد اداری در مرحلهمزایده تکفراخوان   

 باشد. می تایید ردمو قفو اردمو کلیه
 (گر حقیقی/امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکتامضای مزایده)

 قرارداد فسخ-هفت ماده

بایست چهار و پنج قرارداد حاضر تخلف نماید، طرف مقابل میطرفرین قرارداد از انجام هر یک از تکالیف مندرج در مواد  چنانچه

تعهدات توسط متخلف ظرف مدت  اجرایایفای تعهدات قراردادی را مطالبه نماید. در صورت عدم ضمن ارسال اظهارنامه به ایشان، 

در صورت فسخ قرارداد، متخلف نامه اقدام نماید. سخ مبایعهتواند نسبت به فهفت روز از تاریخ ارسال اظهارنامه مزبور، طرف مقابل می

مکلف به پرداخت ده درصد ثمن قرارداد به عنوان خسارت عدم انجام تعهد و همچنین مبالغ مندرج در مواد چهار و پنج به عنوان 

 فاحش ولو غبن اریخ از اعم یقانون تارایخ هیکل نیطرف ،موارد مندرج در این ماده جز به .خسارت تاخیر تادیه تا روز فسخ خواهد بود

 .اند نموده سلب خود از را افحشیا 

 قرارداد یها نسخه -هشت ماده

 میتنظ/   /        خیتار در هستند، واحد حکم در نسخه سه هر که( صفحه...  شامل هرنسخه) نسخه سه در و ماده هشت در قرارداد نیا

 .خواهد بود داریخر متعلق به فروشنده و یک نسخه متعلق بهدو نسخه  و دهیرس شهود و نیطرف یامضا به و

  



 

شهر تهرانای دو واحد اداری در مرحلهمزایده تکفراخوان   

 باشد. می تایید ردمو قفو اردمو کلیه
 (گر حقیقی/امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکتامضای مزایده)

 پیشنهاد قیمت و فرم تعهد نامه

با اطالع کامل از مفاد آگهی مزایده عمومی شرکت بیمه ایران معین در خصوص فروش برخی از امالک آن شرکت، اینجانب/شرکت . 

. به شماره شناسنامه/شماره ثبت . . . . . . . . . . . . صادره از/ثبت شده نزد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند  . . . . . . . . . . . 

ده با قیمت . . . . . . .  به شرح ذیل تقاضای شرکت در مزای . .   و شماره ملی/ شناسه ملی . . . . . . . . . . . . . و کد اقتصادی . . . . . . .

 م؛پیشنهادی زیر را دار

1 

تهران، خیابان شهید 

، 32گمنام، پالک 

طبقه اول، واحد 

 شرقی

فرعی 

از  37189

 3526اصلی 

 اداری
129.51

 متر مربع

 چنانچه قصد ارائه پیشنهاد برای این ملک را دارید، این کادر امضا شود.

 )مبلغ به عدد و حروف و با دقت وارد شود(قیمت پیشنهادی؛ 
مبلغ به 

 ریال....................................................................................................... ؛   مبلغ به حروف ریال               عدد؛

 

2 

تهران، خیابان شهید 

، 32پالک گمنام، 

طبقه اول، واحد 

 غربی

فرعی 

از  37296

 3526اصلی 

 اداری
103.60

 متر مربع

 چنانچه قصد ارائه پیشنهاد برای این ملک را دارید، این کادر امضا شود.

 )مبلغ به عدد و حروف و با دقت وارد شود(قیمت پیشنهادی؛ 
مبلغ به 

 ریال....................................................................................................... ؛   مبلغ به حروف ریال               عدد؛

 

 رختیاا در هیدامز نکنندگااربرگز و مسئولین سیلهبه و هیدامز عموضو به جعرا زمال تطالعاا کلیه نمایممی تایید و ارقرا بدینوسیله

 و هیدامز ردمو تخصوصیا و تمشخصا ف،صااو جمیع بر کامل افشرا با و دهنمو یدزدبا هیدامز ردمو از و ستا گرفته ارقر ینجانبا

 ارقرا و امدهنمو ءمضاا را دپیشنها گبر ینا هیدامز یطاشر کلیه لقبو معالا رمنظو به و هیدامز یطاشر گبر قیقد ئتاقر و مطالعه

 که دمگرمی متعهد و میباشم هیدامز دسناا در رجمند یطاشر کلیه عایتر به موظف مشد شناخته هبرند ه،یدامز در چنانچه نمایممی

 امقدا هشد معالا مهلت در هیدامز دسناا تجارمند و یطاشر مطابق دیپیشنها قیمت با مطابق جهو یزوار به نسبت رمقر مهلت در

 که همدمی مینا ضم حق سلب و دخو از رختیاا سلب با لبالعز کالتو و رختیاا و حق ارگزهیدامز به زمال رجخا عقد ضمن و نمایم

 ونبد ینجانبا یعیدتو هیدامز در شرکت دهسپر ارگزهیدامز ه،یدامز یطاشر در رجمند حشر به ینجانبا اتتعهد منجاا معد رتصو در

 ه،یدامز یطاشر گبر در رجمند حشر به اتتعهد منجاا معد رتصو در و نماید شتدابر و ضبط دخو نفع به ساًرأ تشریفاتی هیچگونه

 به متعهد و یمآبر اردادقر از رجخا تماالزا ببا از وارده راتخسا هعهد از ساًرأ یدآ وارد معینشرکت بیمه ایران به تیرخسا چنانچه

 .باشم می آن انجبر

 )حقوقی( امضا صاحبان امضا، مهر شرکت، تاریخ       نام و نام خانوادگی، اثر انگشت، تاریخ)حقیقی( 


