ابالغیه نتایج مزایده شماره  67-01/2به تاریخ  1401/04/25در اجرای ماده  12برگ شرایط مزایده
تاریخ انتشار

شنبه 1401/05/15

برندگان مزایده می توانند از روز شنبه به تاریخ  1401/05/22و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه به تاریخ  1401/05/26با در دست داشتن مدارک ذیل به منظور انعقاد مبایعه نامه به نشانی خیابان احمد قصیر
(بخارست)  ،خیابان دهم ،پالک  21طبقه اول و یا محل ارائه پاکت های پیشنهادی در شهرستانها مراجعه نمایند:
 -1اصل شناسنامه و کارت ملی.
 -2اصل فیش واریزی ،معادل حداقل مبلغ جهت انعقاد مبایعه نامه به شماره حساب  201.1617.10000002.19نزد بانک پاسارگاد به نام امور مالی بانک پاسارگاد به شرح مندرج در جدول( .مبلغ سپرده شرکت در مزایده،
از مبالغ مندرج در ستون مربوطه کسر گردیده است)
 -3اصل فیش واریزی ،معادل دستمزد کارشناسی و هزینه آگهی مزایده به شماره حساب  201.1617.10000002.19نزد بانک پاسارگاد به نام امور مالی بانک پاسارگاد به شرح مندرج در جدول.
 -4یک فقره چک بابت الباقی ثمن معامله در مبایعه نامه های نقدی و حداقل  12فقره چک بابت اقساط الباقی ثمن معامله در مبایعه نامه های نقد و اقساط( .صرفاً چک های طرح صیاد مورد پذیرش می باشد)

توجه:
 -1عدم مراجعه برندگان در مهلت مقرر و یا عدم پرداخت مبالغ مندرج در جدول ذیل مطابق تبصره ماده  12برگ شرایط مزایده به منزله انصراف محسوب می گردد و در این صورت سپرده ی تضمین شرکت در مزایده
ضبط و وصول خواهد شد.
 -2در صورت پیشنهاد برنده مزایده مبنی بر پرداخت مبلغ نقدی باالتر از شرایط مندرج در آگهی ،حداقل مبلغ جهت انعقاد مبایعه نامه ،مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.
 -3مطابق با بند  12برگ شرایط مزایده  ،سپرده نفرات اول و دوم نزد شرکت نگهداری و سپرده سایر متقاضیان حداکثر ظرف مدت  5روز به حساب اعالمی نزد بانک پاسارگاد واریز می گردد .همچنین سپرده نفرات دوم
(در صورت انعقاد مبایعه نامه با نفرات اول) حداکثر ظرف مدت  5روز پس از اتمام مهلت جهت عقد قرارداد با نفر اول مزایده ،به حساب اعالمی واریز خواهد شد.

ردیف کد ملک نام شهر

نام برنده مزایده

مبلغ پیشنهادی (ریال)

دستمزد کارشناسی و هزینه
آگهی (ریال)

حداقل مبلغ جهت
انعقاد مبایعه نامه (ریال)

نام نفر دوم مزایده

آقایان محمد تقوی و مهران
1

 3595تهران

عابدیان

65,500,014,014

81,000,000

29,250,007,007

--

و خانم معصومه غدیری جعفرآباد
2

 3569تهران

آقای اصغر فوالدی

47,000,000,000

60,000,000

16,500,000,000

--

3

 3719کرج

آقای عباس ذوالفقاری

27,560,000,000

49,000,000

12,480,000,000

آقای رضا نورالهی فیض

4

3112

رضوانشهر

آقای حسن کریمیان

5,710,000,000

28,000,000

2,034,000,000

آقای افشین سلگی

5

3619

رضوانشهر

آقای صمد کالنتری

6,363,585,000

29,000,000

2,881,792,500

--

6

3620

رضوانشهر

آقای صمد کالنتری

4,562,000,000

27,000,000

2,056,000,000

--

7

 2331خوی

آقای مسعود حاجی قاسملو

28,330,000,000

50,000,000

7,124,000,000

خانم فاطمه آذرپناه

8

 3646اردبیل

آقایان مهدی ،میثم

290,699,900,000

232,000,000

72,877,470,000

--

9

 5039اردبیل

خانم خدیجه محمدزاده حصار

7,150,000,000

30,000,000

1,819,500,000

آقای بهزاد بدخشان

10

 5053اردبیل

آقای سلمان حیاتی

11,170,000,000

35,000,000

2,852,250,000

آقای علی نوروزشاد و خانم سیده مریم سیدسالکی

11

2496

گنبد کاووس

آقای محمد نورسی

22,500,000,000

44,000,000

10,272,500,000

--

12

869

بندرعباس

آقای منصور عبادتی

8,607,000,000

33,000,000

2,156,511,875

--

و آرش رحیم زاده

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های  82896271و  82896273تماس حاصل فرمایید و یا در کانال تلگرام شرکت عضو شوید.
* بابت دریافت لینک تلگرام ،به شماره  09026266611پیامک دهید.
با تشکر
شرکت نوژان صنعت آتی ساز

