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 «الف»پاکت 
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 این قسمت توسط متقاضی تکمیل شود
 ملک مورد مزايده: مشخصات کلی
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 متقاضی و ملکفرم مشخصات سپرده شرکت در مزایده و حاوي 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 «ب»پاکت 
 401 –114 مزايده شماره: 

 این قسمت توسط متقاضی تکمیل شود
 ملک مورد مزايده:کلی  مشخصات

.................................................................................................................................. 

 

 .......................................... نام متقاضی:

 برگ شرایط و فرم منع مداخله حاوي مدارک شناسایی متقاضی،

 

 «ج»پاکت 
 401 –114: مزايده شماره

 این قسمت توسط متقاضی تکمیل شود
 ملک مورد مزايده: مشخصات کلی

.................................................................................................................................. 

 

 ................................... نام متقاضی:

 برگ پیشنهاد قیمتحاوي 



 (الف)پاکت 
 

 

 فرم مشخصات ملك و متقاضي
 مزايده شماره:

401-114  

 :  نشاني و مشخصات ملك
–خیابان قزوین  -به نشانی: تهرانمتر مربع اعیانی  1620متر مربع عرصه و  4800تهران  مشتمل بر  10بخش  2660/2397اجاره  پالک ثبتی متقاضی 

که به عنوان اجاره برای یک سال منظور گردیده است به   35جنب درمانگاه تقی نیا پالک خیابان شاه پروری )جرجانی( –خیابان امام زاده عبداهلل 

.. دارای اعتبار تا تاریخ صورت مباشرتی/ برای دیگری می باشم و دارای مجوز فعالیت تجاری/ صنفی/یا امثالهم به شماره ............... مورخ ...................

قراردادهای . صادره از نهاد ............................................... هستم و بدون هیچ  گونه حق سرقفلی یا کسب و پیشه و بر اساس فرمت ..........................

 شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری( حاضر به اجاره می باشم.

 مشخصات متقاضي

 :  «شخص حقوقي» نام و نام خانوادگي/ نام شركت
 شماره شناسنامه/ شماره ثبت:

 :شناسه مليكد ملي/ 
 :تعداد شركا و اسامي صاحبان امضای مجاز شركت

 تلفن تماس:
 آدرس:

 كد پستي:

 مشخصات سپرده شرکت در مزايده
  ضمانت نامه بانکي:/تضمين شده شماره چک  / شماره سند فيش واريزی
 صادره از بانک/ موسسه: 

 : و كد شعبه شعبه
 

 مبلغ سپرده به عدد:
 

 مبلغ سپرده به حروف:
 

 الزامي است. « الف»در پاکت ضمانت نامه  / بانکي چك /توجه: قرار دادن اصل فيش واريزي

 گردد.ابطال مي« الف»در پاکت ضمانت نامه / بانکي چك /توجه: تقاضاهاي فاقد فيش واريزي 

 

 اثر انگشت:امضاء و مهر و 
 

 تاريخ:

 



(ب ت)كپا  
 

 

 برگه شرايط مزايده
 مزايده شماره:

114-401 

 هاي شركت در مزايده به انجام برساند:كننده درمزايده بايد اقدامات زير را براي تكميل و ارائه پاكتشركت

ت 
ت پاك

حتويا
م

«
ف

ال
» 

 بانكي تضمين شده يا چک  نامه بانكيمزايده به صورت ضمانت پايه قيمت درصد 5 توديع سپرده شركت در مزايده معادل مبلغ -1
نويسي شده در وجه شركت عمران و ، )پشتصندوق بازنشستگي كشوري در وجه شركت عمران و ساختمان  ماههششصادره با اعتبار 

نامه بانكي يا چک )با مشخصات زير( و قرار دادن اصل ضمانت« واريز به حساب سپرده»( و يا صندوق باز نشستگي كشوري ساختمان 
 .«الف»بانكي و يا فيش واريز وجه در پاكت شده تضمين 

 اطالعات واريز نقدي
 230570029081004488289001شماره شبا:  29081044882891 :حساب شماره

 290كد  -شعبه و كد شعبه: جهان كودک تهران نام بانک: پاسارگاد

 نامه بانكيتهيه ضمانت
 10101697687شناسه ملي:  126357شماره ثبت: 

 10زاينده رود غربي پالک  -مالصدرا -آدرس: تهران 1991613931كد پستي: 

 توجه: -2
در مزايده و در وجه شركت « كنندهبه نام شركت» و « به درخواست»نامه بانكي يا چک بانكي و يا فيش واريز وجه بايد ضمانت -

 صادر شده باشد. صندوق باز نشستگي كشوريعمران و ساختمان 

كننده در مزايده نامه بانكي يا چک بانكي و يا فيش واريز وجه نزد شركتضمانت تصويربه منظور كنترل و تسريع اقدامات مالي آتي،  -
 نگهداري گردد.

« ج»و « ب»هاي الذكر غير قابل قبول است و در اين حالت پاكتارائه هرگونه سپرده شركت در مزايده غير از موارد فوق -

 شد. نخواهدان در مزايده باز كنندگشركت

 با درج اطالعات كامل و صحيح الزامي است.« برگه مشخصات ملک و متقاضي»تكميل  -3

ت 
ت پاك

حتويا
م

«
«ب

 

 عبارتند از:« ب»محتويات پاكت  -4
 «برگه شرايط مزايده»تكميل، تنظيم و امضاي  -

 «برگه تعهدنامه»مطالعه و امضاء  -
 برگ ثبت نام سامانه ثنا درآن پاكت نقرارداد-

 قرار دادن مدارک شناسايي متقاضي و شركاء )در صورت وجود(: -

 ماهه حساب جاريمدارک شناسايي براي اشخاص حقيقي شامل: تصوير شناسنامه و كارت ملي و پرينت گردش سه*          
رين روزنامه رسمي مربوط به تعيين مديران شركت، تصوير مدارک شناسايي براي اشخاص حقوقي شامل: اساسنامه، آخ*          

 ماهه حساب جاريمدارک شناسايي صاحبان امضاي مجاز و پرينت گردش سه

بايد كليه صفحات اسناد مزايده به مهر و امضاي مجاز شخص حقوقي توجه: براي اشخاص حقوقي شركت كننده در مزايده، مي -5
 رسيده باشد.

ت 
ت پاك

حتويا
م

«
«ج

 

 و امضاي آن توسط متقاضي و شركاء )در صورت وجود(« برگه پيشنهاد قيمت»تكميل صحيح وكامل اطالعات درخواستي در  -6

 توجه: -7
 خوردگي تكميل شود.برگه پيشنهاد قيمت به صورت خوانا و بدون قلم -

 مشخصات مورد تقاضا به صورت دقيق و مشخص تكميل شود. -

كنندگان، بايد مشخص و واضح و به صورت حروفي و عددي درج گردد. در صورت مغايرت توسط شركت قيمت پيشنهادي ارائه شده -
 بين عددي و حروفي، مالک عمل مبلغ حروفي است.

در صورتي كه متقاضي شركت در مزايده داراي شريک باشد، مشخصات كامل شريک در قسمت تعيين شده در برگه پيشنهاد قيمت،  -
 قرار گيرد.« ب»در پاكت  4ي آنها بر اساس بند درج و مدارک شناساي

 ام:اطالعات صفحه اول برگه شرايط مزايده را مطالعه كرده

 امضاء و مهر و اثر انگشت:
 
 
 
 

 تاريخ:

   



(ب ت)كپا

دهيط مزايشرا هبرگ
 مزايده شماره:

401-114

.«صندوق باز نشستگي كشوريشركت عمران و ساختمان  »گزار دهيمزا -1
.جدول ذيل ميزان به پايه قيمت -2

 كاربري مساحت شهرستان نشاني ملک پالک ثبتيرديف
قیمت پایه مزایده براي  
اجاره بهاي یکماه به(ریال)

1 2397/2660 
خيابان شاه -خيابان امام زاده عبداهلل-خيابان قزوين -تهران

35پروري)جرجاني( جنب درمانگاه تقي نيا پالک   
 1.800.000.000 زمين و سوله  4800

است. يضرور ديرسو اخذ  صندوق باز نشستگي كشورين و ساختمان اشركت عمر حراستواحد ل آنها به يور و تحوكمذ يهاتكپا يل اطالعات مندرج رويمكت -3

د نخواهد بود.يو به هيچ وجه قابل تمد است 27/06/1401مورخ   يكشنبهروز  (16:00)ساعت  يان وقت اداريتا پاشنهادها يل پيمهلت تحو

است.و شرايط قراردادي مزايده گزار اجاره قرارداد فرمت و شرايط و قبول ار زگدهيارات مزايه اختيلكشنهاد به منزله قبول يده و ارائه پيت در مزاكشر -4
فاقد سپرده، يشنهادهاين پيمقرر در فراخوان واصل شود و همچن ه بعد از انقضاء مهلتك ييشنهادهايفاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پ يشنهادهايبه پ -5

ب اثر داده نخواهد شد.ير آن مطلقا ترتيو نظا يشخص کزان مقرر، چيمتر از مك يهاسپرده مخدوش، سپرده يدارا
به  باز نشستگي كشوريصندوق شركت عمران و ساختمان محل  در 29/06/1401 مورخ  سه شنبهروز  صبح 10راس ساعت ها تكش پايگشا -6

ت كل پايد تحوينده آنها با ارائه اصل رسيا نمايان يصورت خواهد گرفت. حضور متقاض  ششمطبقه  10زاينده رود غربي پالک  -مالصدرا تهران، :ينشان
 در صورت تغيير نشاني به هر دليل، محل جديد به شماره تلفن اعالم شده از سوي متقاضي اطالع داده خواهد شد. است. اختياري ،دهيت در مزاكشر
به منزله ابالغ به نفراتو صورت جلسه، ن اعالم يخواهد شد و او صورت جلسه اعالم  هاپاكت ييبازگشا روزدر ده ينفرات اول و دوم برنده مزا ياسام -7

 اداريروز  10)حداقل  يمراحل قانون ينندگان پس از طكتكشر يماند و سپرده مابقيم يت باقكنفرات تا مرحله انعقاد قرارداد نزد شرن ياست. سپرده ا
شود.يو اعالم شماره حساب، مسترد م يج( با درخواست متقاضيپس از اعالم نتا

گزار در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادهاي واردهمزايده .است مزايده پايه قيمت با مقايسه در پيشنهادي رقم باالترين مزايده، برنده انتخاب مالک -8

قيمت اجاره بهاء خالص است و در صورت درخواست متقاضي مبني بر پرداخت ماليات اجاره ، از طريق مستاجر،  الزم به ذكر ميباشد كه  .مختار است
كنندگان در مزايده، حق هر گونه اعتراضي را در اين خصوص از بديهي است شركت ماليات اجاره به مبلغ آگهي و قرارداد در زمان انعقاد ، اضافه خواهد شد.

.اندخود سلب كرده
و در صورتي كه به هر دليل در اين مدت قرارداد واگذاري منعقد ماه خواهد بود 2اكثر حد مدت اعتبار پيشنهادهاي وارده از زمان انتشار آگهي در جرايد، -9

و . ضمناً سپرده متخلف يا متخلفين بعد از مدت هاي مرقوم در اين فرم شرايط، ضبط شده است مي شودو مزايده تجديد نگردد، پيشنهادها بالاثر بوده 
 استراد نميشود.

 /ماژور است.اين مزايده مشمول مقررات فورس - 10
ارسال يا اظهارنامه به سامانه ثنا واز طريق ارسال يک نوبت  به آدرس متقاضي يا يتبكگزار و پس از ابالغ دهيمزا ياز سو قراردادبا آماده شدن  -11

و و انعقاد قرارداد  نسبت به حضور در محل شركت روز كاري  7حداكثر ظرف مدت د يده باي، نفر اول مزاپيامک به تلفن همراه اعالمي از ناحيه ايشان
و واريز خواهد شد  شركتضبط و به حساب به صورت تمام و كمال گزار دهينزد مزا يعيسپرده تود ن صورت،ير ايغ اقدام كند. درپرداخت اجاره بهاي مقرر 

حق ؛ نفر اول برنده مزايده نيز با امضاي ذيل برگه شرايط مزايده، مجاز است با نفر دوم برنده مزايده وارد مذاكره گردد و اقدام به انعقاد قرارداد كند شركت
بعد از انقضاي مدت فوق الذكر در  .از خود سلب و ساقط خواهد كردوري اسالمي ايران در كليه مراجع قانوني جمهرا  هر گونه اعتراض در اين خصوص

با ايشان قرارداد منعقد و يا مزايده را « مخير است»صورتي كه نفر دوم حاضر باشد بر اساس مبلغ اعالمي نفر اول، انعقاد قرارداد نمايد شركت مي تواند 
 تجديد نمايد./

داراي شماره شناسنامه/ شماره ثبت:  فرزند: اينجانب/ شركت:
كد ملي/ شناسه ملي:

آدرس:
دارم كه از كليه شرايط و ضوابط شركت در مزايده آگاهي دارم و ضمن پذيرش شرايط مزايده، موظف به رعايت آنها هستم.اعالم مي        كد پستي:

تاريخ:امضاء و مهر و اثر انگشت:



(ب ت)كپا  
 

گواهي ثبت نام خود را نيز در اين پاكت ارائه كپي نموده باشد و  نامبايد لزوماً در سامانه ثنا ثبت  )متقاضي(تبصره : مزايده گر
 نمايد در غير اين صورت ابالغ به وي براي اجراي موضوع فوق انجام نشده و مهلت وي از تاريخ بازگشايي پاكات محسوب مي گردد.

 خواهد شد. يسپرده ول، موجب ضبط يده به هر دليانصراف برنده مزا -12

 .دريافت مي شودو در زمان قرارداد  ده استيبه عهده برنده مزا ينه آگهيپرداخت هز -13
 ماهانه ذكر خواهد شد .متقاضي بايد مبلغ اجاره بها بابت يک سال كامل شمسي را به صورت يكجا پيشنهاد بدهد ولي در قرارداد اجاره به صورت  -14
 /موجر مشخص خواهد شد  توسطضمن عقد قرارداد اجاره  بهااجاره  ط پرداختيشرا -15
 گرفت. خواهد صورتو تسليم چكها  قرارداد عقد از پسفقط ملک  تحويل -16
 دريافت نمي شود.در زمان ارائه پاكات مبلغي به صورت نقدي  -17
ت بزرگتر به كپا يکدرون  بايديمچسبانيده شود. هر سه پاكت  «ج»و  «ب»و  «الف» هايتكه پايلكروي بايد بر برچسب ارائه شده در اسناد مزايده  -18

 تكپا يبر رو (تلفن ثابت و همراه يهاو شماره يد پستك ،يامل پستك ينشان : نام،شامل)ننده كت كامل شركبا درج مشخصات  دربستهو شده مهر صورت 
 ل گردد.يتحو شركت کامال واحد، به مورد نظر کملنام ده و يدرج شماره مزاو با 
 مسئوليت كه داردياعالم م ، ضمن اقرار مبني بر عدم ممنوعيت معامله،ن برگه و كليه صفحات اسناد مزايدهيل ايذ يده با امضايننده در مزاكتكشر -19
را از  يل عدم آگاهيبه دل ياعتراض آتهر گونه ده و انعقاد قرارداد را به عهده گرفته است و حق يمزا ت دركشر يريگميجهت تصم يافكسب اطالعات ك

 كند.يمو اسقاط خود سلب 
 يكجا و چک و يا نقديدريافت به صورت  ها به شرح مندرج در قراردادپرداخت  -1از حيث ) اجارهشركت كننده در مزايده شرايط مربوط به قرارداد  -20

كه اين مبلغ تا پايان مدت اجاره نزد موجر باقي  و هشتصد ميليون ريال( ) يک ميليارد ريال .000.0008001.و لزوم پرداخت وديعه نقدي به مبلغ مي باشد 
بدون درج  1376تنظيم سند رسمي اجاره و تنظيم اجاره نامه فقط به صورت عادي و وفق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال  عدم -2  .مي ماند

عدم  -3مي باشد. صندوق باز نشستگي كشوري اختمانت مورد نظر شركت عمران و سو صرفاً بر اساس فرم گونه حق كسب و پيشه و يا سرقفلي هيچ

ي اجاره به ثالث حتي در قالب راعدم امكان واگذ -5 مستاجر به پرداخت شارژ و هزينه هاي تعمير و نگهداري و غيرهتعهد  -4 با كد رهگيريتنظيم قرارداد 
 -7مي باشد.  شركت عمران و ساختمان صندوق باز نشستگي كشوري ي در قرارداد با اين قيد كه داور واحد حقوقيروجود شرط داو -6 مشاركت و غيره

 -9تخليه و تضمين مالي.  هاي  اخذ چک -8و آيين نامه اجرايي آن،  1376تخليه ملک به صورت تخليه فوري موضوع قانون روابط موجر و مستاجر 
ونه و فرمت شركت )موجر( باشد و برنده مزايده حق هيچ گ با نظر شرايط و مفاد قرارداد صرفاً-10.  شرايط خاص استفاده و ممنوعيت ها و محدوديت ها

 ساير شرايط و ضوابطي كه در فرمت قرارداد درج گرديده است./ -11اعتراضي در خصوص بندهاي قراردادي را نخواهد داشت .
 
  شماره شناسنامه/ شماره ثبت:  يدارا  فرزند:     ت:كنجانب/ شريا 
 :                       شناسه ملي /يد ملك

 آدرس:         
 ت آنها هستم. يده، موظف به رعايط مزايرش شرايو ضمن پذ دارم يده آگاهيت در مزاكط و ضوابط شريه شرايلكاز كه دارم ياعالم م          :يد پستك
 

 امضاء و مهر و اثر انگشت:
 

 

 خ:يتار

 



 (ب)ت كپا
 

 

 

 نامهتعهدبرگه 
 

 مزايده شماره:

401-114 

 
 :ه ك كنديمد ييتاو  اقراره رگل بيذ يشنهاددهنده با امضايپ

 23/10/1337مصوب مورخ  «ين دولت در معامالت دولتاارمندكندگان مجلس ويو نما ءمنع مداخله وزرا يحه قانونيال»از مفاد  -1
ن ير قوانيو سا مندرج در قانون مزبور يهاتياز ممنوع يك چيه مشمول هككند يتعهد م اقرار و و استآگاه  يمل يمجلس شورا

 ،را مردود يشنهاد متقاضيه پكاست گزار محق دهيمزا ،امر به اثبات برسد نيه خالف اكياست در صورت يهيبد  .نيست و مقررات
 .كندخود را مطالبه و وصول  يهانهيهزخسارات و  و كان لم يکنرا  مزايدهبرنده شدن احتماليِ ايشان در  ،را ضبط يسپرده و

كاربري و نحوه تصرفات و متناسب بودن براي خصوصاً از حيث  آن از هر حيثبازديد نموده و از وضعيت  اجارهاز ملك موضوع  -2
 آگاهي دقيق كسب نموده است. فعاليت مورد نظر،

 
 فرزند:      :«شخص حقوقي»تكنام شر /«شخص حقيقي» ينام و نام خانوادگ

 :يشناسه مل /يد ملك     ت:كشماره شناسنامه/ شماره ثبت شر
 

 مشخصات كامل و نشاني صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي:
1- 
2-  
3- 
 

 آدرس:  
 كد پستي:

 تلفن تماس:
 

 :شخص حقيقي اثر انگشتامضاء و مهر و 
 
 

 :امضاء صاحبان امضاي مجاز و مهر شخص حقوقي

  

 خ:يتار

 



 (ج)ت كپا

 

 
 

 قيمت پيشنهاد برگه
 مزايده شماره:

401-114 

ك
ت مل

صا
خ

ش
م

  
مورد مزايده

 

 :«واگذاریموضوع  ملک» بنا مشخصات
 -به نشانی: تهراناعیانی متر مربع  1620 و عرصهمتر مربع  4800تهران  مشتمل بر  10بخش  2660/2397متقاضی اجاره  پالک ثبتی 

که به عنوان اجاره برای یک   35خیابان شاه پروری )جرجانی( جنب درمانگاه تقی نیا پالک –خیابان امام زاده عبداهلل –خیابان قزوین 

سال منظور گردیده است به صورت مباشرتی/ برای دیگری می باشم و دارای مجوز فعالیت تجاری/ صنفی/یا امثالهم به شماره 

........................... صادره از نهاد ............................................... هستم و بدون هیچ   ............... مورخ ..................... دارای اعتبار تا تاریخ

گونه حق سرقفلی یا کسب و پیشه و بر اساس فرمت قراردادهای شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری( حاضر به 

 اجاره می باشم.
 

زديد از به شرح فوق و با واگذاریموضوع  به منزله آگهی دقيق از مشخصات ملكامضای اين برگه توجه: 

و نحوه بهره مستندات آن و هم چنين اطالع کافی از وضعيت حقوقی امالک مشاعی  عرصه و اعيان و اطالع از

 می باشد. برداری و غيره

ت
صا

خ
ش

م
 

سپرده
 

شر
ک

 ت

 در
مزا

ي
ده

 

 چک : /يزيوار شيف سند شماره

 شعبه: موسسه:  /كصادره از بان ..../ ...... / ... : خيتار

 الي..................................................... ر...............مبلغ به حروف: ............................ الي....... ر................مبلغ به عدد: ................

 است. یالزام« الف»ت کدر پاو يا چك بانكی   كینامه بانا ضمانتي یزيش واري: قراردادن اصل ف1توجه

و به امضا  اء به همراه امضاء و اثر انگشت در پشت صفحه درجكر شريداشته باشد، اطالعات سا يکشر يکش از يب يه متقاضك يتوجه: در موارد
 است. ياء به همرا امضاء و اثر انگشت الزامكشر يدرج اطالعات مشخصات تمام. برسد

ی 
ت اجاره برا

قيم

ی
س

شم
سال 

ك 
ي

 

به عدد:  یشنهادیمت پیق

 الی.......................... ر.............................................................................................................................

به حروف:  یشنهادیمت پیق

 الی..................................... ر..............................................................................................................

ت 
صا

خ
ش

م

ی
ض

متقا
 و اثر انگشت: و مهر امضاء ت: كنام شر /ينام و نام خانوادگ 

 شماره ثبت:  شماره شناسنامه/

 تلفن تماس: : شناسه ملي /يد ملك

 آدرس:

ت 
صا

خ
ش

م

ك اول
شري

 و اثر انگشت: و مهر امضاء :تكشر نام /يخانوادگ نام و نام 

 :ثبت شماره /شناسنامه شماره

 تلفن تماس: :شناسه ملي /يمل دك

 آدرس:

 


