آگهی مزایده عمومی
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در زمان اداری به نشانی های ذیل مراجعه نمایند:
 .1تهران ـ انتهای بزرگراه ستاری (شمال) میدان دانشگاه ـ بلوار شهدای حصارک ـ سازمان مرکزی بلوک  6طبقه دوم حوزه امالک و مستغالت مراجعه و یا با شماره تلفن های  47916203و  09351039343تماس حاصل فرمایند.
 .2سایت حوزه عمرانی ،امالک و مستغالت دانشگاه به نشانی omran.iau.ac.ir :قسمت مزایده و مناقصه
ردیف

نشانی

پالک ثبتی

1

تهران ،پاسداران ،بوستان هفتم ،پالک 159

37/25387
37/25388
37/25389
37/25390
37/25391

2

تهران ،میدان بنی هاشم ،خیابان ابراهیمی(پارک
جنوبی) ،بعد از کوچه شاهد ،پالک 25

46/18495

3

4

تهران ،خیابان آفریقا ،بعد از میرداماد خیابان
قبادیان غربی پالک 79( 6سابق)

تهران ،بلوار آفریقا ،نبش خیابان ارمغان غربی
پروژه ارمغان

3467/777

3467/258

5
تهران ،سعادت آباد ،خیابان عالمه شمالی،خیابان
بیستم غربی ،پالک 18

72/9292

تهران ،میدان قدس ،خیابان دربند ،کوچه پرتوی

950/3

میزان مالکیت

شش دانگ
عرصه و اعیان

مساحت عرصه
(مترمربع)

مساحت اعیان
زیربنای کل
(مترمربع)

کاربری

قدمت

قیمت پایه (ریال)

395

1402

مسکونی

 17سال

560.000.000.000

572/5

1374

مسکونی

 30سال

470.000.000.000

1108

2008/31

مسکونی

 25سال

964.760.000.000

شش دانگ
عرصه

1208

ـــــــ

تجاری
اداری

____

شش دانگ
عرصه و اعیان

1000

توضیحات

 5دستگاه آپارتمان ،تکواحدی ،دارای 5فقره سند مالکیت تک برگی ،دارای گواهی پایان ساختمان،
مساحت زمین پس از اصالحی  395مترمربع ،مساحت واحد طبقه همکف  190/55مترمربع و  4طبقه
فوقانی هرکدام  215/06مترمربع ،اسکلت بتنی ،دارای  8عدد پارکینگ 8 ،واحد انباری ،موتورخانه،
دارای آسانسور ،تخلیه .فروش به صورت یکجا با وضع موجود

شش دانگ
عرصه و اعیان
شش دانگ
عرصه و اعیان

دارای  4واحد مسکونی به مساحت کل  687مترمربع  ،دارای گواهی پایان ساختمان ،مساحت زمین
پس از اصالحی  572/5مترمربع ،اسکلت فلزی ،دارای زیرزمین و انباری ،موتورخانه ،دارای  6عدد
پارکینگ ،فاقد آسانسور ،تخلیه ،بدون سند مالکیت تفکیکی ،فروش به صورت یکجا با وضع موجود
دارای  4طبقه ،زیرزمین ،همکف به مساحت  465/97مترمربع ،طبقات اول و دوم هرکدام به مساحت
 465/97مترمربع ،دارای  16عدد پارکینگ 50 ،متر فضای تأسیسات ،اسکلت فلزی ،دارای گواهی
پایان ساختمان ،فاقد آسانسور ،سند مالکیت ششدانگ فروش با وضع موجود

5762/14

3.744.800.000.000

ملک تخلیه ،عرصه پس از اصالحی  991/13مترمربع ،مجوز ساخت بنای تجاری اداری از کمیسیون
ماده پنج شهرداری در  12طبقه روی همکف که کلیه عوارض مازاد تراکم و کاربری پرداخت شده،
فروش با وضع موجود

مسکونی

نوساز

3.187.800.000.000

مسکونی

 30سال

601.600.000.000
(ارزش سه دانگ)

دارای دوطبقه زیرزمین ،همکف 6 ،طبقه باالی همکف ،هر طبقه  4واحد آپارتمان ،مساحت واحدها در
هر طبقه  154 ،149 ،148 ،136مترمربع ،جمعاً  24واحد ،دارای آسانسور ،سرمایش و گرمایش چیلر
و موتورخانه مرکزی ،استخر ،سونا ،جکوزی ،سالن اجتماعات ،اتاق برق ،دوربین مداربسته ،دیزل
ژنراتور ،فروش به صورت یکجا با وضع موجود

6

سه دانگ
عرصه و اعیان

1504

3812

(مساحت شش دانگ)

(مساحت شش دانگ)

در  5طبقه شامل زیرزمین ،همکف ،سه طبقه باالی همکف ،اسکلت فلزی ،فروش با وضع موجود

الف ـ میزان سپرده شرکت در مزایده 2درصد قیمت پایه می باشد.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و هماهنگی جهت بازدید از ملک و تحویل پاکات از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مدت  10روز کاری به نشانی های فوق الذکر مراجعه نمایند.
ب ـ شرایط ،محل و مهلت تحویل اسناد مزایده:
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست پس از دریافت و تکمیل اسناد به همراه سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی و همچنین قیمت پیشنهادی خود را به ترتیبی که در اسناد مزایده مقرر شده است در دو پاکت الف و ب که دربسته
و الک و مهر شده باشند ،قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری ت عیین شده به دبیرخانه اداره امور کمیسیون معامالت سازمان مرکزی دانشگاه واقع در تهران انتهای بزرگراه شهید ستاری(شمال) ،میدان دانشگاه ،بلوار شهدای حصارک ،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی ،بلوک  1اداری ،طبقه همکف ،دبیرخانه سازمان مرکزی تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
ج ـ دانشگاه آزاد اسالمی در قبول و رد یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مختار است و ضمناً هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
امور عمرانی ،امالک و مستغالت

