
  آگهی مزایده عمومی
جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی  در در نظر دارد امالك متعلق به خود با مشخصات مشروحه )سهامی عام(شرکت سایپادیزل 
جهـت   17صبح لغایـت 9همه روزه از سـاعت  14/08/95الـی  10/08/95تـوانند از تـاریخ  میمتقاضیان محترم . به فروش برساند

بازدید از محل و اخذ اطالعات و اسناد شرکت در مزایده به آدرسهاي قید شده در جدول ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را در داخل 
  .نمایند  تحویلشرایط مزایده  برگ به آدرس مذکور در 14/08/95مورخ  17پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 

  :شرایط 
  .باشد  بصورت نقدي می فروش هر یک از امالك مورد مزایده - 1
و اخذ مفاصا حساب هاي الزم در جهت  به عهده برنده مزایده است امالك نقل وانتقال هزینه تنظیم سند رسمیهزینه آگهی و  - 2

  .تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه هاي مربوطه به عهده شرکت می باشد
ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده مبین بازدید از ملک و رسد و  کلیه امالك مورد مزایده با وضعیت موجود به فروش می - 3

  .باشد  اطالع کامل از شرایط و وضعیت موجود ملک می
  . شرکت در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است  - 4
  .باشد  پیشنهادهاي فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می - 5
  .باشد کنندگان در مزایده به صورت غیرحضوري می تهاي پیشنهادي شرکتبازگشایی پاک - 6
  .تماس حاصل فرمایید 122یا  117داخلی  44196623و 44192502جهت اخذ هرگونه اطالعات بیشتر با شماره هاي  - 7

    

 آدرس  کاربري ملک   )متر مربع(متراژ  محل ملک 
سپرده شرکت  در 

)         ریال(مزایده 
 چک طی یک فقره

 باغ 5230 آبعلی
باالتر از بانک –آبعلی دماوند 

کوچه -کوچه شهید بهرامی-ملی
 شهید محمدي

970.000.000 

90/5908 امل  صنعتی 
کمربندي شمالی آمل به  -آمل 

کوچه -سمت میدان هزار سنگر
 مجاور تعمیرگاه اتحاد

630.000.000 

-تجاري  6515 کاشان
 صنعتی

ابتداي کمربندي  جنب –کاشان 
 شرکت باربري

1.400.000.000 

-تجاري  4200 آمل
 مسکونی

نرسیده -خیابان طالب آملی-آمل
 68به کوچه دریاي 

1.900.000.000 

35/312 بندر عباس  تجاري 
روبروي  _بلوارامام  _بندرعباس 

 پاساژ نخل
1.240.000.000 

  -تجاري 902 بندر عباس
 مسکونی

روبروي  _بلوارامام  _بندرعباس 
 بازارچه بنیادمجتمع 

950.000.000 

5/4193 شیراز  830.000.000 بلوار خلیج فارس _شیراز  انبار وکارگاه 

    


