نوبت دوم

مـزايده عمومي فروش امالك مازاد بانك صـادرات ايران شماره 1400/2

بانك صادرات ايران در نظر دارد تعدادي از امالك مازاد را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند .متقاضيان ميتوانند براي كسب اطالعات بيشتر ،دريافت اسناد مزايده  ،مطالعه مدارك و بازديد از امالك مورد نظر خود با در دست داشتن فيش واريزي خريد اسناد ،همه روزه از تاريخ انتشار آگهي (غير از ايام تعطيل)
از ساعت  08:30صبح لغايت  13:00به اداره كل امورمهندسي و ساختمان به نشاني :تهران خيابان سميه نرسيده به خيابان مفتح شماره  - 85ساختمان برج سپهر طبقه پنجم -دايره ساماندهي و فروش امالك مازاد و با شماره تلفنهاي  84763087-84763088 :و  88833710مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.حضور
شركت كنندگان در جلسه بازگشايي ،اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاكات است .ضمناً به آگهي نوبت دوم كه در روز چهارشنبه مورخ  1400/06/17در سايت بانك صادرات ايران به روز رساني و مالك عمل مي باشد توجه فرمائيد ( .سايت)www.bsi.ir :

زمان فروش اسناد مزايده :دوشنبه  1400/06/15الي سه شنبه 1400/06/23

تاريخ بازگشايي پاکات:ساعت  9:00صبح شنبه 1400/07/03

زمان تحويل مدارك و اسناد :سه شنبه  1400/06/16الي سه شنبه 1400/06/30

-1ميزان مبلغ سپرده توديعي جهت شرکت در مزايده مربوط به هر ملك  ،ميبايست به حساب شماره  0109443952001به نام اداره کل امور مهندسي و ساختمان واريز شود .ضمناً جهت خريد پاکات مزايده و دريافت اسناد و اوراق مزايده  ،ارائه فيش
واريزی به مبلغ  600.000ريال به حساب يادشده الزامي است.
 -6در شرايط کمتر بودن قيمت پيشنهادی "نقدی" نسبت به شرايط پرداخت به صورت "نقد و اقساط" در

-2مطالعه مدارك و سوابق امالك و بازديد از آنها  ،قبل از شرکت در مزايده برای تمامي شرکت کنندگان ضروری است.

صورتيکه مبلغ پيشنهاد "نقد و اقساط" بيش از  %10از مبلغ پيشنهادی "نقدی" ،باشد پيشنهاد "نقد و

 -3کليه امالك با شرايط اعالمي در جداول و وضع موجود هر ملك به فروش ميرسد.

اقساط" به عنوان برنده خواهد بود.
 -7در شرايط مساوی بودن قيمتهای پيشنهادی "نقد و اقساط"  ،اولويت ابتدا با درصد "حصه نقدی"

 -4بانك در رد و يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات خريد مختار است.

بيشتر و سپس مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود مصوب بانکي ميباشد.

 -5در شرايط مساوی بودن قيمتهای پيشنهادی  ،اولويت صرفاً با پيشنهاد "نقدی" است.
شناسه

نوع ملك
مديريت

آدرس ملك

پالك ثبتي

1

3135

امالك ستادی

خيابان جمهوری-روبروی ساختمان آلومينيوم

1869/1و 1870

2

6458

امالك ستادی

تهران ضلع جنوب شرقي ميدان توحيد نبش خيابان گلبار روبروی خيابان پرچم پالك111

3

10179

امالك ستادی

تهران ،خيابان انقالب  ،ضلع جنوب شرقي تقاطع انقالب و خيابان قدس(دانشگاه)

4

9978

امالك ستادی

تهران-بلوار میرداماد-خیابان انوار(شنگرف)-بن بست یکم غربی-پالک-2طبقه سوم

رديف

ملك

رديف

شرايط پرداخت (گروه)

1

الف

%100

نقد

2

ب

%30الي 90%

اقساط

اقساط  36ماهه %18

عرصه

اعيان

مبلغ پايه در مزايده

مبلغ پايه در مزايده

سپرده توديعي جهت

(متر مربع)

(متر مربع)

(نقد )

(نقد و اقساط)

ساختمان

تجاری

تخليه

3340/24

13899/48

4,200,000,000,000

4,620,000,000,000

11,690,000,000

ساختمان نيمه کاره

مسکوني-تجاری

تخليه

3349/68

14043/9

2,750,000,000,000

3,025,000,000,000

8,500,000,000

(ساختمان /آپارتمان

کاربری

و )...

پرداخت

_________

شرکت در مزايده (به ريال)

وضعيت تصرف

ميزان

نوع فروش

سود مصوب بازپرداخت

توضيحـات
فروش در وضع موجود -ملك تخليه -بازديد از ملك الزامي مي باشد -.ليکن فضای شعبه تجاری مستقر در طبقه
همکف به متراژ  340متر مربع و سايت مستقر بانك پس از دوسال از تاريخ فروش قابل تحويل مي باشد.در خالل اين
مدت برای فضاهای فوق اجاره پرداخت خواهد شد.
در حال حاضر غيرفعال ميباشد و ساختمان نيمه کاره ميباشد.دارای مجوز ساخت قبلي به مساحت کل  17500متر

،2269/281،282،9،905
68 904،599،4،864و

ملك الزامي مي باشد

868الي
 348الي  351و  54فرعي
از  3478اصلي

 3104فرعی از  8722اصلی

مربع(حدود  3500متر مربع تجاری و  5طبقه مسکوني هر طبقه  938متر مربع) -فروش با وضع موجود  -بازديد از

زمين

ساختمان

در پهنه تجاری-اداری
و خدماتي

مسکونی

تخليه

3007/2

_

1,800,000,000,000

1,980,000,000,000

6,146,000,000

دارای متصرف

قدرالسهم

285/09

75,250,000,000

82,775,000,000

864,000,000

فروش در وضع موجود  -بازدید از ملک الزامی بوده و نحوه واگذاری به صورت وکالتی می باشد

فروش در وضع موجود-مورد واگذاری  3/5دانگ از شش دانگ -بازدید از ملک الزامی بوده و رفع تصرف بر عهده
خریدار می باشد

