
 بسمه تعالی

 «401-104شماره  منقولاموال غیر  اجاره آگهی مزایده عمومی»

را در قالب مزایده عمومی ذیل  و اراضی ابنیهصندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد به نمایندگی از  صندوق باز نشستگی کشوری شرکت عمران و ساختمان 

شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی مورد تایید مالک ، هر یک از ابنیه و امالکبرای  ذیل مزایده از قیمت پایه واگذار نماید.به اجاره یک ساله جهت انبار 

لغایت  29/03/1401 از تاریخبه جز ایام تعطیل  همه روزه شرکت در مزایدهبرای دریافت اطالعات و فرم های توانند متقاضیان می می شود.  اجاره داده

واحد  2طبقه  10پالک  -خیابان زاینده رود غربی -مالصدرا خیابان شیراز شمالیخیابان  -تهراننشانی  به 13:00لغایت  08:00ساعت از   04/04/1401

، موصوف اقدام نمایند مواردبرای بازدید  شرکت  4008و  4006داخلی  88217917-22قراردادها و فروش مراجعه نموده و با هماهنگی قبلی و تماس با تلفن 

سالیانه با  کل اجارهبرای  ارزش پایه  %5ین امالک به همراه به صورت مجزا برای هریک از ا 08/04/1401تاریخ  متقاضیان باید پیشنهاد خود را حداکثر تا 

پاکات . مخیر می باشد مشخصات و شرایطی که در اسناد مزایده قید شده است به شرکت تسلیم نمایند، شرکت به هرحال در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات

 %میشودبه نشانی فوق بازگشایی  صبح در دفتر شرکت 10ساعت  11/04/1401ارسالی در تاریخ 

 مشخصات فنی ردیف
شماره ساختمان 

 بر روی پالن

زیربنا )متر 

 مربع(

قیمت پایه مزایده 

برای 

 یکسال)ریال(

تضمین مزایده  مبلغ

قیمت پایه  5%

 )ریال(

1 

متراژهای متفاوت دارای دسترسی بخش با  4سوله در 

مستقل از محوطه با وضعیت قابل قبول بدون امکانات 

 (جهت انبار )تاسیسات گرمایش و سرمایش

17 

130 936.000.000 46.800.000 

50 360.000.000 18.000.000 

2000 13.440.000.000 672.000.000 

1848 12.600.000.000 630.000.000 

 105.000.000 2.100.000.000 250 17 )طبقه دوم سوله(آشپزخانه  2

 16 با قابلیت انبار 16بخش های  ساختمان شماره  3

30 240.000.000 12.000.000 

200 1.620.000.000 81.000.000 

50 420.000.000 21.000.000 

 13 ساختمان با وضعیت قابل قبول در دو طبقه 4
 108.000.000 2.160.000.000 طبقه اول 240

 108.000.000 2.160.000.000 طبقه دوم240

 21.000.000 420.000.000 45 12 ساختمان با قابلیت انبار 5

 26 )جهت انبار( سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه 6
300 2.340.000.000 117.000.000 

300 2.340.000.000 117.000.000 

 228.000.000 4.560.000.000 585 15 )جهت انبار( محوطهسوله دارای دسترسی مستقل از  7

 27 )جهت انبار( سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه 8
780 5.148.000.000 257.400.000 

720 4.752.000.000 237.600.000 

 84.000.000 1.680.000.000 216 23 )جهت انبار( ساختمان با وضعیت قابل قبول 9

10 
واقع در ضلع غربی داخلی محوطه که فاقد زمین خالی 

 دیوار کشی و نامسطح میباشد
 360.000.000 7.200.000.000 5000 فاقد شماره

11 
انبارهای کناری دیوار شمالی مجموعه به موازات 

 17ساختمان 

ضلع شمالی 

 مجموعه
265 1.440.000.000 72.000.000 

 27.000.000 540.000.000 75 17روبروی سوله  ساختمان با قابلیت  انبار 12

 


