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مبلغ پایه در مزایده 

(به ریال)

سپرده تودیعي جهت 

شرکت در مزایده

(به ریال) 

3340/2413899/484,700,000,000,00011,850,000,000تخليهتجاريساختمان1870و 1869/1امالك ستادي13135

امالك ستادي26458
2269/281،282،9،905 ،

و 68 904،599،4،864

الي868

ساختمان نيمه 

کاره
3349/6814043/93,950,000,000,00010,350,000,000تخليهتجاري-مسکوني

امالك ستادي310179
 فرعي 54 و 351 الي 348

 اصلي3478از 
زمين

-در پهنه تجاري

اداري و خدماتي
1,930,000,000,0006,310,000,000_3007/2تخليه

285/0975,250,000,000827,000,000قدرالسهمداراي متصرفمسکونيساختمان اصلي3104 فرعي از 8722امالك ستادي49978

1400/12/09 الي دوشنبه 1400/12/02دوشنبه : زمان فروش اسناد مزایده

نقد "نسبت به شرایط پرداخت به صورت  "نقدي"در شرایط کمتر بودن قيمت پيشنهادي - 6

، "نقدي"از مبلغ پيشنهادي % 10بيش از  "نقد و اقساط"در صورتيکه مبلغ پيشنهاد  "و اقساط

.به عنوان برنده خواهد بود "نقد و اقساط" باشد پيشنهاد 

.بانك در رد و یا قبول یك یا تمامي پيشنهادات خرید مختار است-  4 

.است "نقدي"در شرایط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي ، اولویت صرفاً با پيشنهاد - 5 

1400/12/18 صبح  چهارشنبه 9:00ساعت : تاریخ بازگشایي پاکات1400/12/17  الي سه شنبه 1400/12/03سه شنبه  : زمان تحویل مدارك و اسناد

، اولویت ابتدا با درصد  "نقد و اقساط"در شرایط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي - 7

.بيشتر و سپس مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود مصوب بانکي مي باشد "حصه نقدي"

ضمناً جهت خرید پاکات مزایده و دریافت اسناد و .  به نام اداره کل امور مهندسي و ساختمان واریز شود0109443952001ميزان مبلغ سپرده تودیعي جهت شرکت در مزایده مربوط به هر ملك ، مي بایست به حساب شماره -1

. ریال به حساب یادشده الزامي است600.000اوراق مزایده ، ارائه فيش واریزي به مبلغ 

.کليه امالك با شرایط اعالمي در جداول و وضع موجود هر ملك به فروش مي رسد-  3 

سود مصوب بازپرداخت .مطالعه مدارك و سوابق امالك و بازدید از آنها ، قبل از شرکت در مزایده براي تمامي شرکت کنندگان  ضروري است-2

اقساط%90 الي 10%  ب2
 ماهه با نرخ 60اقساط 

مصوب

ليکن فضاي شعبه تجاري مستقر در طبقه همکف .-بازدید از ملك الزامي مي باشد- ملك تخليه-فروش در وضع موجود 

در خالل این مدت براي . متر مربع و سایت مستقر بانك پس از دوسال از تاریخ فروش قابل تحویل مي باشد340به متراژ 

.فضاهاي فوق اجاره پرداخت خواهد شد

توضيحـاتآدرس ملك

روبروي ساختمان آلومينيوم-خيابان جمهوري

 متر 17500داراي مجوز ساخت قبلي به مساحت کل . در حال حاضر غيرفعال ميباشد و ساختمان نيمه کاره ميباشد

بازدید از ملك - فروش با وضع موجود - ( متر مربع938 طبقه مسکوني هر طبقه 5 متر مربع تجاري و 3500حدود )مربع

اخذ سند تك برگ بر عهده خریدار مي باشد.الزامي مي باشد 

111تهران ضلع جنوب شرقي ميدان توحيد نبش خيابان گلبار روبروي خيابان پرچم پالك

، طبقه سوم2، بن بست یکم غربي، پالك (شنگرف)تهران، بلوار ميرداماد، خيابان انوار
بازدید از ملك الزامي بوده و رفع تصرف بر عهده -  دانگ از شش دانگ3.5مورد واگذاري - فروش در وضع موجود 

خریدار مي باشد

بازدید از ملک الزامی بوده و نحوه واگذاری به صورت وکالتی می باشد- فروش در وضع موجود (دانشگاه)تهران، خيابان انقالب ، ضلع جنوب شرقي تقاطع انقالب و خيابان قدس

نوبت دوم 1400/4مـزايده عمومي فروش امالك مازاد بانك صـادرات ايران شماره

انتشار ، همه روزه از تاريخدر دست داشتن فيش واريزي خريد اسنادبابازديد از امالك مورد نظر خوددريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارك و، كسب  اطالعات بيشتربرايمتقاضيان مي توانند . از طريق مزايده عمومي به فروش برساندمازاد رادر نظر دارد تعدادي از امالك نبانك صادرات ايرا

و 84763044-84763088: دايره ساماندهي و فروش امالك مازاد  و با شماره تلفن هاي -ساختمان برج سپهر طبقه پنجم-85تهران خيابان سميه نرسيده به خيابان مفتح شماره : اداره كل  امورمهندسي و ساختمان  به نشانيبه15:00صبح لغايت08:30از ساعت ( غير از ايام تعطيل)آگهي 

و منوط به ارائه رسيد تسليم پاكات استاختياري ،حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي.مراجعه و يا تماس حاصل نمايند88833710

  


