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 ه نام خداب
محترم  مزایده گرانهای اجرایی مرتبط با اجرای قانون مذکور، وآئین نامه 1394دی ماه ابالغی آیین نامه معامالت شرکت با استناد به 

 با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمایند : زایده د در صورت تمایل در متوان می

 در نظر دارد  2565221به شماره ثبت  سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی )سهامی عام(رکت رساند شبه اطالع می

 واگذار نماید . عمومیزایده از طریق م به صورت سرقفلی را اداری نام آوران -مجتمع تجاریتعدادی از واحدهای 

وت نامه حاضر نسبت به تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مشارکت مطابق با تدقیق در دع زایدهلذا مقتضی است به منظور مشارکت در م 

  الذکر اقدام شایسته مبذول فرمایید.فوق های مندرج در دعوت نامه جداول و دستورالعمل

 زایدهشرایط شرکت در م 

 الزامی است. اسنادرعایت نکات مقرر در  مزایدهجهت تهیه و تدارک اسناد شرکت در 

 : دهیمزا موضوع -1

میدان شوش، مطابق مشخصات پیوست واقع در  سرقفلیبه صورت  اداری نام آوران -مجتمع تجاریاز مغازه های  تعدادی واگذاری

 خیابان صابونیان، باالتر از خیابان کاخ جوانان )بورس بلور و چینی تهران(.

 :اسناد مزایده  تحویل -2

   باشد.قابل دریافت می  www.benam.ir ه آدرس سایت شرکتب   12/03/1401تیلغا 10/03/1401خیاز تار دهیاسناد مزا

 :محل بازدید از اقالم مورد مزایده  -3

ع وموض واحدهایاز  16 یصبح ال 8از ساعت  یکار امیدر ا  12/03/1401 تیلغا 10/03/1401 خیاز تار توانندیشرکت کنندگان م

 بعمل آورند. دیبازد یقبل یبا هماهنگ دهیمزا

 مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت:  -4

 شود. تحویل داده  21/03/1401 مورخشنبه  روز قت اداریوپیشنهادات باید حداکثر تا پایان 

 نشانی تسلیم پیشنهاد قیمت: -5

طبقه دوم   60پالک  -ربیخیابان عاطفی غ–خیابان نلسون ماندال  -دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهرانپیشنهادات قیمت باید به نشانی 

 گردد. واحد  حقوقی و امور قراردادها ارائه - زنگ سوم

 وجود نخواهد داشت.پیشنهاددهنده دریافت پیشنهادات تعهدی برای این شرکت ایجاد نکرده و حق طرح هیچ خسارتی برای 

 :دهیشرکت در مزا نیتضم زانیم -6

 نرام آوران مهندسریدر وجه شررکت  یبه صورت چک بانک دیاست که با یشنهادیپ متیق %15 زانیبه م دهیشرکت در مزا نیمبلغ تضم

  گردد. میگنجانده و تسل دهیمزا الف و چک در پاکت دهیگرد زیوار

 

 

http://www.benam.ir/
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 : گشایش پاکات -7

 اعالم خواهد شد. ایشاننسبت به تعیین برنده یا برندگان اقدام و نتیجه به در مهلت یک هفته  شرکتکمیته فروش 

 ام :رفع ابه -8

مراتب حداکثر ترا پایران سراعت کراری روز  مزایدهدر صورت وجود هر گونه سواالت احتمالی یا وجود ابهام و ایراد در خصوص اسناد 

بره سرواالت در اسررع وقرت پاسرخ داده . برسد )مدیریت حقوقی و قراردادها(ارگزهکتباً به اطالع مزاید  16/03/1401 مورخ دوشنبه 

 خواهد شد.

 ارائه پیشنهادات:نحوه   - 9

ه قرارداده شده است باید بر طبق شرایط مزایدار در اختیار داوطلبان مشارکت در زگزایدهکه از طرف دستگاه م مزایدهاسناد و مدارک 

کت ها تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پا، مقررات و بخش نامه هانامه و نیز سایر دستورالعمل، دعوت مزایده

 .ار گرددگززایدههای )الف و ب و ج( تسلیم م

 اعتراضی نخواهد داشت. حق در این مورد پیشنهاد دهندهقبول هر یک از این پیشنهادات مختار است و  یاار در رد زگزایدهدستگاه م-

 مینهادها برای خود محفوظ ، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیش حق تغییر زارزایده گم-

 دارد.  

 ((زایده: ))تضامین م پاکت اول یا پاکت الف (9-1

به ضمانتنامه  ، باشد و شایسته است که پس از تنظیم و امضاء اسنادمی شرکت در مزایدهمحل قرارگرفتن سپرده تضمین  (الف)پاکت 

و  مزایدهبابت شرکت در  آوران مهندسیبین المللی نام انیسرمایه گذاری ساختمشرکت در وجه  داخل پاکت قرارداده شده 6مطابق بند 

 به صورت مهر و موم شده تحویل گردد.

 پاکت دوم یا پاکت ب: ))اسناد و مدارک(( (9-2

 پاکت )ب(  باید محتوی اسناد و مدارک مهر و امضاء شده به شرح ذیل باشد:

 به صورت مهر و امضاء شده   هزایدم اسناد شرایط عمومی 

، تنظریم و بره مهرر و امضرای مجراز و  ، حذف یا تعیرین شررت تکمیرل گیرد بدون تغییرقرار می (ب)و مدارکی که در پاکت کلیه اسناد 

 شود.ار میزگمزایده رسیده و تسلیم  پیشنهاد دهندهتعهدآور 

 قیمت پیشنهادی((: ((پاکت سوم یا پاکت ج (9-3

 معتبر باشد: از تاریخ بازگشایی پاکات روز 10رای باید پاکت سوم باید محتوی برگ پیشنهاد قیمت به شرح ذیل بوده و ب 

 برگ پیشنهاد قیمت به صورت مهر و امضاء شده -

و قبرولی تمرام اسرناد و شررایط  واحدها و مشاعات و امکانات مجتمرع به منزله رویت شرکت کنندهارائه پیشنهاد قیمت توسط  -

 ایفاد گردیده است .توجه : فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده به پیوست  است. زایدهم

ار از زگرزایده، دستگاه م ها به ترتیب فوق دسته بندی نشده و نام هر پاکت به تفکیک روی آن نوشته نشده باشدچنانچه پاکت -

 .نمودپذیرش پاکت ها خودداری به عمل خواهد 
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لرم خروردگی و الک بره صرورت واضرح، بردون ق به واحد ریرال بایست به صورت عدد و حروف ومبلغ نهایی پیشنهادی می -

 گرفتگی باشد در غیراینصورت قابل پذیرش نخواهد بود.

 ، حروف مالک عمل خواهد بود.  در صورت هرگونه مغایرت بین عدد و حروف اعالمی -

 ، بدون سپرده و ارائه پس از انقضای مهلت تسلیم، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ، مشروت به پیشنهادهای مبهم -

 زایدهانتخاب برنده م و ران مهندسی در ابطال یا تجدید مزایده، رد و یا  قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار استشرکت ساختمانی نام آو

هندگان حق هیچگونره اعتراضری از دصورت خواهد پذیرفت و پیشنهاد  ارزمزایده گبر اساس بررسی ها و در نظر گرفتن صالح و صرفه 

 .د داشتناین بابت را نخواه

  و ارائه پیشنهادتنظیم شرایط 

بایست بایست به امضای شرکت کننده در مزایده برسد. کلیه اشخاص حقوقی میتمامی صفحات اسناد و مدارک مزایده می -1

 ضمن امضا، کلیه صفحات اسناد و مدارک مزایده را ممهور به مهر شرکت نمایند.

در یک پاکت دربسته و الک و مهر شده ارائه  بایست تکمیل و به همراه چک تضمین شرکت در مزایدهمدارک ارائه شده می -2

و همچنین نام و نام خانوادگی یا نام شرکت، « AU-401-03-101مربوت به مزایده شماره »گردد. روی پاکت دربسته جمله 

 نشانی و شماره تلفن شرکت کننده نیز قید گردد.

گونه پیشنهادات فاقد ترتیب اثر داده نخواهد شد و این به پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در مزایده یا کمتر از میزان تعیین شده -3

 باشند.اعتبار می

پیشنهاد دهنده باید ضمن درج نام و نام خانوادگی خویش، آدرس و شماره تلفنی که بتوان به راحتی با وی تماس حاصل نمود  -4

 را نیز درج نماید.

بایست آخرین روزنامه رسمی به انضمام نامه معرفی های حقوقی عالوه بر مدارک اعالم شده در بندهای قبلی میشخصیت -5

 های رسمی خود را نیز ارائه نمایند.نماینده در سربرگ

شرکت کنندگان موظفند مطابق جدول/ جداول پیوست، قیمت پیشنهادی خود را  به حروف و عدد در جلو ردیف مورد نظر  -6

 قیمت داده اند را نیز درج نمایند. هایی کهنوشته، همچنین ذیل فهرست پیشنهاد قیمت، جمع کل ردیف

که  ییهافیرد یاست برا یهی. بدندیشرکت نما باب مغازهچند  ای کی دیخر یبرا توانندیدهندگان م شنهادیاز پ کیهر  -7

 کنند. مهیو ضم هیته زی( ن7)را مطابق بند  دهیشرکت در مزا نی، تضمیشنهادیپ متینسبت به ق ستیبایم ندینمایارائه م متیق

تواند یمیته فروش با نظر کم شنهاداتیپ نگونهیو ا خواهد شداثر داده ن بیترت ،مشروت و در همناقص، ناخوانا،  شنهاداتیپ به -8

 مردود اعالم گردد. 

 نیدرخواست خود را نخواهد داشت و در صورت انصراف مبلغ تضم رییتغ ایحق ابطال و  ،شنهادیپس از ارسال پ یمتقاض -9

 گردد.یضبط منام آوران مهندسی نفع شرکت  ، بهیو دهیشرکت در مزا
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 یابرنده فیآن رد یمربوطه باشد برا یکارشناس متیکمتر از ق یفیهر رد یبرا انیارائه شده توسط متقاض یهامتیچنانچه  ق -10

 اعالم نخواهد شد.

 مختار است. شنهاداتیپ هیکل ای کیقبول   ایدر رد و  نام آوران مهندسی ساختمانی شرکت -11

 بر عهده برنده مزایده خواهد بود. مرتبطهج اگهی در تمامی مراحل و تمامی هزینه های هزینه در -12

 مبلغ پیشنهادی از خریدار دریافت می گردد. %9بابت مالیات بر ارزش افزوده نیز  -13

 است. دارانیخر ای داری( بعهده خری)احتمال یو عوارض دولت اتیپرداخت هرگونه مال -14

به عنوان  هیشده در ابالغ نییمبلغ تع از %35 نمودن زیضمن وار دهیروز پس از ابالغ برنده مزا 7 حداکثر ظرف دیبا دهیبرنده مزا -15

 ند،یبه شرکت مراجعه نما و پرداخت مابقی مبلغ، و انعقاد قرارداد های الزم هماهنگیانجام ، جهت تضمین حسن انجام معامله

تواند ضمن ضبط یخود م صیار به تشخزگ دهی، مزادیام ننمااقد وجه زیدر مهلت مقرر نسبت به وار دهیچنانچه برنده مزا

نموده و نفر  یریگمیتصم زیاقالم برنده شده ن یردر مورد سا نام آوران مهندسیبه نفع شرکت  یو دهیشرکت در مزا نیتضم

شده و نفر سوم رفتار  ینفر اول با و دوجه نگردد همانن زیحاضر به وار زی. اگر او ندیاعالم نما دهیعنوان برنده مزاهدوم را ب

  گردد.عنوان برنده مزایده اعالم میبه

جا قیمت پیشنهاد نماید. در هر موضوع مزایده بصورت یک برای تمامی تعداد باب های مغازه دتوانهر پیشنهاد دهنده می -16

و یا بیشتر برنده گردد و پیشنهاد  ای در چند ردیف قیمت داده باشد ممکن است در یک ردیفصورت چنانچه پیشنهاد دهنده

م به واریز وجه داگردد اقبه وی ابالغ مینام آوران مهندسی رف شرکت طهایی که برنده شده و از بایست در ردیفدهنده می

هایی نماید که های برنده شده را موکول به واگذاری ردیفتواند خرید ردیفها نماید و نمیاعالم شده آن ردیف/ ردیف

 است. ه نشدهبرند

پس از تعیین نفرات اول و دوم مزایده، تضمین شرکت در مزایده نفرات بعدی مسترد خواهد شد و سپرده نفر دوم پس از  -17

مسترد خواهد شد و سپرده نفر اول پس از  نام آوران مهندسیواریز وجه مبلغ اعالم شده از طرف برنده اول به حساب شرکت 

 گردد. به وی مسترد می انعقاد قرارداد

در وضعیت اخذ پایان کار ساختمانی می باشد،  دارای گواهی عدم خالف می باشد و با توجه به اینکه واحدهای مجتمع -18

 واگذاری واحدهای مجتمع به صورت سرقفلی و از طریق عقد قرارداد صورت می پذیرد.

د عادی تعهد به واگذاری سرقفلی با برنده منعقد سرقفلی و اجاره نامه با برنده مزایده، قرارداتا تنظیم سند رسمی صلح حقوقی  -19

 می گردد.

نام بعهده خریدار یا خریداران است و شرکت  )انتقال به صورت سرقفلی( نقل و انتقال واحدها کلیه هزینه های وکالت نامه و -20

 .به برنده یا برندگان مزایده ندارد از این بابت نسبت  هیچگونه تعهدی آوران مهندسی

 ایران در این مزایده نیز نافذ است. یجمهوری اسالم آیین نامه معامالت دولتی ورکت نام آوران مهندسی عامالت شآئین نامه م -21

-. میشرکت ...................... شرایط فوق به طور کامل مطالعه شده و مورد قبول اینجانب/ اینجانبان...................................................... نماینده

                                                                                                               باشد.
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 اداری نام آوران  -مجتمع تجاریشخصات م

 مقدمه : 

س بلور و چینی تهران است، اداری نام آوران در خیابان شهید صابونبان در محدوده جنوب غربی میدان شوش که بور -مجتمع تجاری

مترمربع در حاشیه غربی خیابان صابونیان در محدوده میدان شوش واقع شده است. )در نقشه   25/3071زمین پروژه به مساحت  قرار دارد.

 مورد نظر مشخص شده است(. ملکهای موقعیت 

 5این مجتمع در  .انجام گردیده استان مهندسی شرکت نام آور توسطاداری نام آوران  -طرح اولیه و اجرای پروژه مجتمع تجاری 

طبقه )زیرزمین دوم( با  1تهران، شامل  16صادره از شهرداری منطقه  ساخت طبقه طراحی و اجرا شده است و براساس آخرین پروانه

اداری است که در  طبقه )دوم( با کاربری 1طبقه )زیرزمین اول ، همکف و اول( با کاربری تجاری و  3کاربری تجاری و تأسیسات، 

 .مترمربع است 18500مجموع دارای مساحتی بالغ بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات و موقعیت مجتمع :

 .)موقعیت مجتمع: میدان شوش، خیابان صابونیان، باالتر از خیابان کاخ جوانان )بورس بلور و چینی تهران 

  :مترمربع. 25/3071مساحت زمین 

  :طبقه تجاری، یک طبقه اداری. 4طبقه شامل  5تعداد طبقات 
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 درخصوص اجاره وضعیت کنونی مغازه های مورد مزایده جدول

 خاتمه قرارداد مبلغ اجاره )ریال( مبلغ رهن )ریال( واحد طبقه ردیف

 10/09/1401 ریال 65.000.000 ریال 500.000.000 20 +1 1

 تخلیه 22 ر1 2

 10/07/1401 0 730.000.000 24 ر1 3

 20/11/1401 ریال 40.000.000 0 25 ر1 4

 01/09/1401 ریال 25.000.000 0 26 ر1 5

 05/08/1401 ریال 150.000.000 ریال 500.000.000 21 همکف 6

 20/11/1401 ریال 170.000.000 0 24 همکف 7

 20/10/1401 ریال 60.000.000 ریال 500.000.000 22 همکف 8

 01/09/1401 ریال 25.000.000 0 27 ر1 9

 20/05/1401 ریال 28.000.000 0 43 ر1 10

 01/04/1401 ریال 25.000.000 0 34 ر1 11

 تخلیه 25 +1 12

ریال 1.500.000.000 24 +1 13  0 01/06/1401  

14 1- 10 840.000.000 0 10/04/1401 

 30/02/1401 ریال 54.500.000 0 1 ر1 15
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 موقعیت مغازه های موضوع مزایده مشخصات و پیشنهاد قیمت و جدول

 

 قیمت کل پیشنهادی )ریال( قیمت هر مترمبع پیشنهادی )ریال( متراژ کدپستی واحد طبقه ردیف

1 1+ 20 1186648153 84/30   

   22.45 1186647763 22 ر1 2

   22.31 1186647759 24 ر1 3

   21.38 1186647758 25 ر1 4

   32.19 1186647757 26 ر1 5

   30.29 1186647945 21 همکف 6

   33.68 1186647941 24 همکف 7

   39.56 1186647944 22 همکف 8

   27.06 1186647756 27 ر1 9

   33.56 1186647736 43 ر1 10

   29.77 1186647747 34 ر1 11

12 1+ 25 1186648146 67/33   

13 1+ 24 1186648147 99/47    

14 1- 10 1186647777 24/26   

   60.94 1186647941 1 ر1 15

  

 توضیحات : 

 باشد متراژها همگی خالص و قابل فروش می. 

  متراژ  2/1 ، معادلفروش بالکن برایباشد و  می مناسبمثبت یکم و همکف دارای بالکن با ارتفاع واقع در طبقه واحدهای

 .گردد محاسبه می

 باشند دارای آسانسور باربر می 22 از واحد غیربه  ،مثبت یکم و همکف واقع در طبقه واحدهای. 

  دارای دکور ویترین می (مثبت یکم)در طبقه  20و  (همکف)در طبقه  24-22-21و  (منفی یک)در طبقه  22واحدهای 

 .باشند
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  برگ پیشنهاد قیمت 

 بر باشد.معت روز 10توجه: مبلغ پیشنهادی باید بدون هیچ گونه شرت، ابهام و قلم خوردگی بوده و برای 

زایرده اینجانب امضاء کننده ذیل  پس از بررسی و آگاهی کامل از تعهدات و مسئولیت های منردرج در دعروت نامره شررکت در م

نرام شررکت  مغرازه هرای موضروع مزایرده سرقفلی در خصوص خریداری زایدهتمامی مدارک و اسناد م  و چنین مشخصات فنیهم

 ل کار و با اطالع کامل ازجمیع شرایط و عوامل موجود تعهد مینمایم که:پس از بازدید کامل از مح آوران مهندسی

ایم ام / نمودهها اطالع حاصل نمودهمزبور به رویت اینجانب/ اینجانبان رسیده و از محتویات آن زایدهکلیه مدارک الحاقی به  اسناد م- 1

نمایم  ایم. اینک به موجب پیشنهاد حاضر تعهد میام/ نمودهه نمودهها را مهر و امضاء نموده و در پاکت جداگانه اعادو کلیه صفحات آن

را به مبلغ کل )به عدد( ..................................... )به حروف(  زایدهمذکور در م اقالم نماییم کهمی

پیشنهاد . در صورت استنکاف اینجانب/ اینجانیان از نماییم/  اری نمایمخرید............................................................................ ریال 

حق دارد مبلغ ................................... ریال سپرده شرکت در مناقصه را که اینجانب/  ارزمزایده گدر مهلت مقرر تعیین شده،  ارائه شده

پس از تاریخ  روز 10فات قانونی به نفع خود ضبط نماید. این پیشنهاد به مدت ایم، بدون هیچگونه تشریام/ نمودهاینجانبان تسلیم نموده

 باشد.تسلیم پیشنهاد معتبر بوده که این مدت برای یک بار و برابر مدت اعتبار پیشنهاد قابل تمدید می

نفر دوم به عنوان برنده اعالم  گرددتوسط برنده مزایده واریز ن هیشده در ابالغ نییکل مبلغ تعدر صورتی که در مهلت پیش بینی شده  -2

تجدید  مزایدهتضمین شرکت دوم هم به نفع کارفرما ضبط شده و مبلغ را پرداخت نکندمیشود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده 

 میشود. 

 گیرد : قرار می دهنده پیشنهادمورد تائید نیز مراتب ذیل  ، گیرد ار قرارگزمزایدهچنانچه پیشنهادات واصله مورد قبول  -3

 مبلغ تعیین شده در ابالغیه را واریز می از %35،  زایدهروز از تاریخ ابالغ به اینجانب/اینجانبان دال بر برنده شدن در م 7الف( ظرف مدت 

 .نمایم /نماییم 

به منزله رویت ،  ق توسط خریدارهاد فومحسوب می شود و ارائه پیشن جزء الینفک این پیشنهاد زایدهکلیه ضمائم اسناد و مدارک م -4

 تسلیم شده باشد( خریدارمی باشد.  )حتی اگر این مدارک بدون داشتن مهر وامضاء به  زایدهتائید و قبول  تمامی اسناد و مدارک م

تسلیم  (الف)کت و در پا زایده می باشدتمامی اسناد و مدارک مو قبول مبلغ تضمین مورد توافق در اسناد دعوت نامه به منظور تعهد   -5

 می شود.

 .................................... نام خانوادگی:.....................................    نام :

 ..............................تاریخ اعالم پیشنهاد:  ........................................:  پیشنهاد دهندهامضای مجاز تعهد آور و مهر 

 ............................................................................................................................... :پیشنهاد دهندهشانی دقیق ن

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

 شماره تماس : ....................................

 

 

 


