
”  ” آگهی مزایده عمومی ) نوبت اول (
تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان تجاری های مسکونی وفروش واحد  

 و مدت زمان محدود با شرایط ویژه

شده و در حال ساخت خود را بر اساس فهرست پيوست و تکميل از واحدهاي ساخته  يشرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد تعداد

به فروش  1352درج در اسناد مزایده را از طریق کد مزایده گزار شماره اقساط به شرح زیر و با جزئيات مناز طریق آگهی مزایده عمومی به صورت نقد و 

 رساند:

، نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق  14/04/1401 مورخ سه شنبهروز  14:00ساعت  لغایت 07/04/1401توانند از تاریخ انتشار آکهی متقاضيان محترم می

اقدام و با تکميل فرم مربوطه و ارائه یک فقره فيش بانکی به مبلغ سپرده مورد تقاضا در وجه شرکت تعاونی مسکن کارکنان  WWW.TMKZ.IRسامانه 

و ثبت قيمت پيشنهادي مورد تقاضاي نسبت به ارائه  20/04/1401 شنبه مورخدوروز  14:00ساعت تا ذوب آهن اصفهان به عنوان تضمين شرکت در مزایده 

 خود اقدامات الزم را انجام دهند . 

 تحویل دبيرخانه شرکت شده و رسيد دریافت نمایند .( 20/04/1401روز  14:00) تحویل فيش بانکی سپرده شرکت در مزایده الزاما تا ساعت 

 مراحل و شرایط ثبت نام و مشارکت در مزایده :

 نی ، احراز شرایط الزم و اخذ تائيدیه جهت شرکت در مزایده مراجعه به دفتر شرکت تعاو 

 ملیبانک  IR050170000000209171515005و یا شماره شبا  0209171515005واریز وجه ضمانت شرکت در مزایده به حساب  

 و ارائه فيش بانکی به واحد مالی شرکت تعاونی و دریافت رسيد. مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان شرکت تعاونی

 ي اصل به واحد اداري () همراه با ارائه کپی کارت ملی –سایر مدارک شامل: کپی تمام صفحات شناسنامه  

 تکميل فرمهاي مربوط به شرکت در مزایده  

 

 پالک سوم سمت چپ –فرعی ششم  –خيابان اول  –شهرک اميرحمزه  دفتر شرکت تعاونی ) شعبه اصفهان ( : 

 09916505192 - 03191090025شماره تماس : 

 www.maskanzoob.com اینستاگرام :                  

 www.TMKZ.irسایت تعاونی مسکن ذوب آهن اصفهان :                  

 09916505192 واتساپ :                    

 شرایط فروش

 ي شش ماهه(داراي تمکن مالی و ارائه پرینت بانکی از حساب معتبر )دوره -1

 سن سابقهعدم بدهی قبلی به شرکت تعاونی و داشتن حُ -2

و قرارداد مربوط به فروش واحدهاي مذکور و قبول مفاد آن مطالعه و بررسی کامل و کسب اطالع الزم از شرایط مزایده فروش متقاضی با اقرار به  -3

 اقدام به خرید نموده است ) متن قرارداد فروش به پيوست بوده و قابل مطالعه و بررسی می باشد . (

 می باشد . 20/04/1401صبح روز  9ساعت فرصت انصراف از شرکت در مزایده تا پایان زمان اعالم شده   -4

 گيرد .واحدها طبق ضوابط جاري شرکت تعاونی انجام می تحویل، نقل و انتقاالت -5

 قيمت پيشنهادي بایستی به صورت مقطوع به حروف و عدد نوشته شود . -6

http://www.tmkz.ir/
http://www.maskanzoob.com/
http://www.tmkz.ir/


نسبت به پرداخت مبلغ نقدي قيمت پيشنهادي بر اساس  28/04/1401برنده مزایده باید پس از برنده شدن حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ  -7

مندرجات قيد شده در ستون شرایط فروش فهرست پيوست که مشخص شده با اعالم شماره حساب و نظر شرکت تعاونی مسکن اقدام نماید و سپرده 

 گردد و برنده مکلف است کل مبلغلحاظ نمیواریز شده بعنوان تضمين شرکت در مزایده بوده و به عنوان قسمتی از واریزي نقدي توسط برنده 

 گردد.نقدي را در زمان مقرر واریز نماید و سپرده شرکت در مزایده پس از انعقاد قرارداد آزاد و مسترد می

 ثبت اسناد و باید در مهلت مقرر که در آگهی اعالم شده طبق اسناد و مدارک مزایده نسبت به واریز وجوه الزم اقدام به پذیرشبرنده مزایده می -8

مدارک مربوطه طبق نظر شرکت تعاونی نموده و اصل مدارک را نيز به شرکت براي پيگيري امور مربوطه تحویل نماید در غير اینصورت این 

 شرکت هيچگونه مسئوليتی در قبال ابطال و یا ضبط سپرده شرکت در مزایده و یا ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم اجراي صحيح مراحل پيش

 پذیرد .گفته را نمی

نسبت به اعالم پذیرش و ادامه مراحل بعدي اقدام ننمایند، شرکت با توجه به قوانين و مقررات شرکت تعاونی چنانچه برنده اول در مهلت مقرر  -9

ی رد، لذا هيچگونه مسئوليتتعاونی نفر اول را حذف و سپرده شرکت در مزایده وي را ضبط ، ونفر دوم  واجد شرایط را بعنوان برنده اعالم خواهد ک

 از این بابت بعهده شرکت تعاونی مسکن نمی باشد. 

 .ل چکهاي اقساط خود اقدام نمایندمتقاضيان می بایست نسبت به پرداخت اقساط بصورت چک بانکی معتبر اقدام ودر خصوص صدور و تحوی -10

ه اندازي ، بهره برداري و غيره به عهده برنده مزایده می باشد و ارایه یربط براي راليه مجوزات الزم از دستگاه هاي ذدر خصوص واحد تجاري اخذ ک -11

، الزم وضروري است و شرکت تعاونی هيچگونه تعهد و مسئوليتی در این  باشدمدارک و مجوزات الزم که نشان دهنده فعاليت در بخش مربوطه 

 از خود سلب و ساقط نمود . خصوص نداشته و ندارد و متقاضی هر گونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص

( پرداخت ننماید، به منزله انصراف 28/04/1401مقرر ) شرایط مزایده در مهلت 5اساس بند  در صورتی که متقاضی مبلغ نقدي قيمت پيشنهادي را بر -12

ی که ( واگذار می شود و در صورتاز خرید تلقی شده و مبلغ سپرده شرکت در مزایده ضبط و مورد تقاضا به نفر بعدي ) چنانچه واجد شرایط باشند 

روز نسبت به امضاء و اخذ قرار داد مربوطه اقدام ننماید  15متقاضی مبلغ نقدي قيمت پيشنهادي را در موعد مقرر واریز نموده ، ليکن ظرف مدت 

ر این خصوص از خود سلب و به منزله انصراف تلقی و سپرده شرکت در مزایده ضبط می گردد و خریدار حق هر گونه اعتراض و ادعایی را د

 ساقط نموده و شرکت تعاونی هيچگونه تعهد و مسئوليتی در قبال این موضوع نخواهد داشت .

  0209171515005بانکی به حساب شماره  مبلغ سپرده شرکت در آگهی مزایده در ليست مربوطه لحاظ گردیده که باید بصورت یک فقره فيش -13

کارکنان ذوب مسکن در وجه شرکت تعاونی  10260532635 با شناسه ي ملیبانک ملی  IR050170000000209171515005 و شماره شبا

 .تحویل دبير خانه شرکت نموده و رسيد دریافت نمایند 20/04/1401صبح روز  09واریز و اصل آن را الزاما تا ساعت آهن اصفهان 

 عذوریم .شخصی و غيره م –از پذیرفتن چک هاي مسافرتی   -14

 باشد.مالکيت به عهده برنده مزایده می هر گونه هزینه نقل و انتقال و تنظيم سند -15

( 15/05/1401) در صورت عدم برنده شدن در مزایده پس از اعالم اسامی برندگان سایر متقاضيان مکلفند براي دریافت اسناد تضمينی خود تا تاریخ -16

 دوم(.به شرکت مراجعه نمایند ) به استثناء نفرات 

 مبهم ومشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. –هاي مخدوش به پيشنهاد -17

 در شرایط مساوي اولویت با سهامدارانی است که تا کنون از شرکت تعاونی  هيچ امکانی دریافت نکرده اند . -18

 باشد ودر مورد واحد تجاري عالوه برصدور سند مالکيت به نام خریدار پس از آماده شدن صورت مجلس تفکيکی و تسویه حساب امکان پذیر می  -19

 موارد فوق پس از اخذ پایان کار ، انتقال سند صورت می گيرد .

 صبح( تشکيل می شود بال مانع است . 10ساعت  21/04/1401حضور متقاضی در جلسه کميسيون باز گشایی مزایده که در تاریخ ) -20

 ده در مزایده می باشد.حد نصاب براي بازگشایی پاکتهاي مزایده حداقل یک شرکت کنن -21

 نيز به منزله ابالغ به  برنده مزایده ميباشد . www.TMKZ.irاعالم اسامی در تابلو اعالنات شرکت تعاونی عالوه بر سامانه  -22

 ردد.مينماید که مشمول این قانون نمی گقانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نافذ می باشد و متقاضی اقرار  -23

 باشد.ي ساختمانی آن ميضوابط پروانهانون، ، بر اساس قآماده سازي واحد تجاري مورد فروشرکت تعاونی مسکن در خصوص تعهدات ش -24



 توضیحات الزم جهت خریدار واحد تجاری

 نماید.هاي آن مشارکت میفقط در ساخت واحد تجاري و هزینهخریدار واحد تجاري  -25

ي مازاد، در واحدهاي نمایند، به دليل عدم پرداخت هزینهاین اطالعيه مبادرت به ثبت نام میي بخش تجاري که طی بدیهی است مشارکت کننده -26

 مسکونی سهمی نخواهند داشت.

وب، لبا عنایت به اینکه مشارکت افراد در پروژه یک کار جمعی و کامالً مرتبط با حقوق دیگران است و طبعاً پيشرفت فيزیکی کار و زمانبندي مط -27

درست و به موقع تعهدات مالی کليه اعضاي پروژه خواهد بود ، چنانچه مشارکت کننده به تعهدات مالی خود تمکين ننماید بر  مشروط به اجراي

 يگردد. الزم به ذکر است فقط و فقط عين مبالغ واریزي مشارکت کنندهي شرکت، از پروژه اخراج و فرد دیگري جایگزین میاساس اساسنامه

 داده خواهد شد. اخراجی به ایشان عودت

 شود.پذیرد و زیرساخت تأسيسات الکتریکی و مکانيکی در نظر گرفته میعمليات نازک کاري واحد تجاري به صورت کامل انجام می -28

به  ،ي نازک کاري اعمال شود، هزینه هاي مترتب بر واحد تجاريي خریدار تغييراتی در نحوهبدیهی است چنانچه بر اساس نوع کاربري و یا سليقه -29

و  هاي تفکيکي هزینه، گاز، تلفن و تعداد آن و نيز کليهرق، بي هزینه هاي انشعابات آبصورت جداگانه دریافت خواهد شد . پرداخت کليه

 ي خریدار است.انتقال سند مالکيت بر عهده و هزینه

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 زمانبندی انجام مزایده

 پذیرد.به شرکت تعاونی صورت میي حضوري دریافت اسناد مزایده صرفا به صورت مراجه -30

 14/04/1401 شنبه مورخسه روز   14:00مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت  -31

  20/04/1401 شنبه مورخدوروز  14:00ساعت تا  آخرین مهلت ارسال وتحویل پيشنهاد قيمت تا ساعت -32

 می باشد . 21/04/1401مورخ صبح  10ساعت زمان باز گشایی  -33

 می باشد . 21/04/1401زمان اعالم برنده : مورخ  -34

 می باشد. 15/05/1401مورخ ) به غير از نفرات دوم ( دیگر شرکت کنندگان ضمانت شرکت در مزایده مهلت عودت وجوه نقدي  -35

 باشد.داقل یک شرکت کننده در مزایده میگشایی پاکتهاي مزایده ححد نصاب براي باز -36

 گشایی بالمانع است.حضور متقاضی در کميسيون باز  -37

 خواهد بود. 30/04/1401 مورخدر صورت عدم استقبال از مزایده آگهی نوبت دوم  -38

 هماهنگ کنید . 09916505192جهت بازدید از واحدهای شرکت تعاونی، با شماره تلفن 


