بسمه
تعالي
مزايده عمومي فروش امالك مديريت شعب شمال بانك صادرات ايران به شماره  1400/1مرحله اول نوبت اول

بانك صادرات ايران – مديريت شعب شمال تهران در نظر دارد تعدادي از امالك مازاد خود را از طريق مزايده عمومي به فروش بر ساند .متقا ضيان ميتوانند جهت
ك سب اطالعات بي شتر  ،دريافت ا سناد مزايده  ،مطالعه مدارك و بازديد از امالك مورد نظر خود  ،همه روزه از تاريخ انت شار آگهي (غير از ايام تعطيل) از ساعت
 08:00صبب ل ليايت  14:00به دايره تداركات و سااامامان مديريت شااعب شاامال تهران به آدرس قیطريه بلوار ص ا ا میابان طایمیه بیم مهر  6و  7پالک  37ی قه دوم و

شماره تلفمهاي  22390455و  ، 22390456مراجعه و يا تماس حاصل نمايند آخرين مهلت فروش اسناد مزايده تا پايان وقت اداري روز چهارشن ه مورخ 1400/07/21
مي با شد و متقا ضيان محترم مي توانند سواالت خود را در خ صوص شرايط مزايده به صورت مکتوب حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شن ه  1400/07/20به
دايره تداركات و سببباختمان تحويل نمايند و پاكتهاي حاوي پيشبببنهادات خريد خود را تا ق ل از سااا ت  14:00روز پنج شاان ه مورخ  1400/07/29به دايره

تداركات و سامامان ايم مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند .جلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات خريد شركت كنندگان در روز دوشن ه مورخ 1400/08/03رأس

سا ت  10ص ح در ط قه  6ساختمان مديريت شعب شمال واقع درآدرس فوق الذكر با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد .حضور شركت كنندگان
در مزايده در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاكات به بانك ميباشد.
توضیحات و شرايط:

 -1نوع ت ضمين شركت در مزايده  ،ضمانتنامه بانکي غير از بانك صادرات ايران يا چك بانکي بانك صادرات ايران و يا ر سيد واريز وجه نقد به ح ساب
شماره  0111773274006به نام دايره تداركات و ساختمان مديريت شعب شمال تهران نزد شع ه قيطريه كد  778مي با شد .ضمناً جهت خريد پاكات
مزايده و دريافت اسناد و اوراق مزايده  ،ارائه فيش واريزي به م لغ  1/000/000ريال به حساب يادشده الزامي است.
 -2مطالعه مدارك و سوابق امالك و بازديد از آنها  ،ق ل از شركت در مزايده براي تمامي شركت كنندگان در مزايده ضروري است.
 -3بانك در رد و يا ق ول يك يا تمامي پيشنهادات خريد مختار است.
 -4كليه امالك با وضع موجود و شرايط اعالمي به فروش ميرسند .
 -5هزينه كارشناسي رسمي دادگستري و هزينه آگهي و ت لييات به عهده برنده مزايده مي باشد .
 -6سپرده توديعي برنده دوم تا زمان انعقاد قرار داد با برنده اول مزايده نزد بانك باقي مي ماند.
 -7با عنايت به ايجاد تيييرات در برخي از امالك از ق يل  :احداث نيم ط قه يا هرگونه تيييرات و غيره  ،رفع ميايرت و اخذ پايانکار  ،اصببالح سببند و اخذ سببند تك برگي با
هزينه هاي مرت ط و محتمله و ت عات هرگونه عقب نشيني و طرحهاي تفصيلي از سوي سازمانهاي ذيربط به عهده خريدار مي باشد .
 -8كليه مکات ات و ابالغيه هاي بانك به صورت حضوري تحويل و يا به آدرس مندرج متقاضي در اسناد ارسال خواهد شد و هيچگونه عذري از سوي متقاضي م ني بر عدم
دريافت ابالغيه در زمان هاي مقرر مورد ق ول نمي اشد .
كليه امالك عرضه شده با هر يك از شرايط پرداخت ذيل به فروش ميرسد
رديف

ميزان پرداخت نقدي

ميزان پرداخت غيرنقدي (باقيمانده در اقساط)

الف

% 100

ــــــــــــــــــــ

ب

70%

 30%حداكثر در 36قسط با كارمزد (سود) مصوب بانكي

ج

50%

 50%حداكثر در  36قسط با كارمزد (سود) مصوب بانكي

د

30%

 70%حداكثر در  36قسط با كارمزد (سود) مصوب بانكي

ه

اولويت با پيشنهاد پرداخت نقدي (رديف  )1است.و ساير پيشنهادات غير از شرايط فوقالذكر فقط قابل بررسي ميباشد و ميبايست پيشنهادها به صورت مشخص و شفاف
اعالم گردد.ميزان پرداخت نقدي قابل قبول در پيشنهادهاي نقد و اقساط حداقل  % 30مي باشد

تبصره  : 1در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي  ،اولويت صرفاً با پيشنهاد "نقدي" است.
تبصره  : 2در صورت ارائه پيشنهاد به صورت نقد و اقساط قیمت پایه مزایده با  10درصد باالتر از قيمت كارشناسي تعيين مي گردد .
تبصره  : 3در صورتيکه بين قيمت پيشنهادي "نقدي" و " نقد و اقساط " اختالف بیش از  % 10باشد پیشنهاد دهنده قیمت باالتر  ،برنده خواهد بود و اگر
اختالف تا  % 10باشد برنده  ،پیشنهاد دهنده با شرایط " نقدی " است .
تبصره  : 4در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي " نقد و اقساط " اولویت با درصد " حصه نقدی " بیشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود
بانکی مصوب می باشد .
لطفاً به اصالحات احتمالي انجام شده در آگهي نوبت دوم مزايده كه در روز دوشنبه مورخ  1400/07/19در روزنامه جام جم منتشر ميگردد و يا
سايت بانك صادرات ايران به نشاني  www.bsi.irدرج مي گردد و تا پايان مهلت ارائه پيشنهادات قيمت  ،مالك عمل ميباشد توجه فرمائيد.

كد
شعبه

آدرس ملك

پالك ثبتي

رديف

شناسه

تهران  -خيابان
شهيد كالهدوز (
دولت ) نبش
خيابان شهيد
سنجابي پالک
243

33/3424

1

4443

تهران  -خيايان
شريعتي ايستگاه
داوديه نبش
جنوبي كوچه
دفتري شرقي

3101/120

2

4421

651

3

4416

565

تهران – ميدان
فاطمي  -ميدان
گلها ضلع غربي
خيابان كاج جنوبي
تقاطع شهيد
فكوري

3741/5924

4

4480

2870

تهران – خيابان
پاسداران – خيابان
نگارستان هشتم (
شهيد كشوري )
كوچه چهارم پالک
63

39/1224

نوع
مالكيت

كاربري

عرصه
(مترمربع)

اعيان
(مترمربع)

قيمت پايه
كارشناسي
در
پيشنهادهای
نقد(به
ریال)

قيمت پايه
کارشناسی
در
پيشنهادهای
نقد و
اقساط (به
ریال)

سپرده
توديعي
جهت شركت
در
مزايده

"توضيحات مهم "

(به ریال)

اين ملك شامل  :يك باب مغازه سر نبش كه طبق اسناد مالکيت
مساحت آن  68.8مترمربع واقع در همکف ساختماني  2طبقه با

1135

اسکلت فلزي و قدمت آن بيش از  40سال تخمين زده مي شود و
طبق پاسخ استعالم شهرداري به شماره  3219211381مورخ
 18/06/1400و گواهي پايانکار ساختمان به شماره  50216/503مورخ
ملکي

بانک ( اداري )

قدرالسهم از عرصه

68.8

100/000/000/000

110/000/000/000

1/000/000/000

 24/08/1371شهرداري منطقه  3با كاربري اداري تعريف شده است
و ارزيابي بر اساس وضعيت موجود انجام گرديده است انجام
مقدمات انتقال سند شامل  :اخذ پايانکار جديد و اصالح سند و  ...به
عهده خريدارمي باشد فروش با وضع موجود ( غيراز اموال منصوبه
متعلق به بانك )
حق سرقفلي يك باب مغازه به مساحت تقريبي  89.95مترمربع
شامل  74.2 :مترمربع در طبقه همکف و نيم طبقه داخلي به
مساحت  15.75مترمربع  -قدمت بيش از  40سال طبق گواهي

سرقفلي

بانک ( اداري )

-

همكف  74.2و نيم
طبقه 15.75

140/000/000/000

-

تمديد پايانکار ساختمان به شماره  32062392مورخ 05/03/1392
1/150/000/000

شهرداري منطقه  3تهران كاربري واحد مذكور اداري درج شده
است در صورت ضرورت اخذ رضايت مالك از باب تغيير شغل و  ....با
خريدار مي باشد  /فروش با وضع موجود ( غير از اموال منصوبه
متعلق به بانك )
طبق مندرجات گواهي پايانکار آپارتماني شماره  34453مورخ
 29/01/1379صادره از شهرداري منطقه شش تهران مساحت طبقه
همکف برابر  109.11مترمربع با كاربري بانك تعريف شده است انجام

ملکي

بانک ( اداري )

قدرالسهم از عرصه

109.11

160/000/000/000

همكف  119.14به
انضمام نيم طبقه
به مساحت حدود
45

210/000/000/000

176/000/000/000

1/330/000/000

مقدمات انتقال سند از جمله  :اخذ پايانکار جديد و اصالح سند و
 ....به عهده خريدارمي باشد  -فروش به وضع موجود ( غير از اموال
منصوبه متعلق به بانك )
طبق مندرجات پاسخ استعالم به شماره  9678مورخ 13/03/68
شهرداري منطقه  4تهران ساختمان مورد كارشناسي قبل از سال
 1349احداث و مساحت طبقه همکف برابر  145مترمربع با كاربري

ملکي

تجاري

قدرالسهم از عرصه

تجاري تعريف شده است و در سند مالکيت و پاسخ استعالم مذكور
231/000/000/000

1/605/000/000

نيم طبقه ذكر نشده است و ارزيابي بر اساس وضعيت موجود انجام
گرديده است و با توجه به مغايرت متراژ در سند و پايانکار انجام
مقدمات انتقال سند از جمله  :اخذ پايانکار جديد و اصالح سند و
 .....به عهده خريدار مي باشد  .فروش با وضع موجود ( غير از اموال
منصوبه متعلق به بانك )

تمامي ششدانگ اعيان و قدرالسهم از عرصه متعلق به بانك
صادرات ايران طي بيع نامه شماره  5073/82مورخ  04/12/72كه
سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه واقع در
طبقه همکف و اول جمعا به مساحت  158مترمربع كه مقدار 128.50

5

4450

1330

6

4517

2860

تهران – خيابان
ميرداماد – ميدان
مادر برج بيژن
طبقه همكف غرب
ورودي اصلي

ملکي ( سه
3104/19769

دانگ به نام

تجاري

قدرالسهم از عرصه

بانك )

همكف  128.50و
مقدار 31.5
مساحت طبقه اول
با تمام بالكن داخل
در طبقه همكف به
مساحت 29.30

مترمربع مساحت طبقه همکف و مقدار  31.5مترمربع مساحت طبقه
اول با تمام بالکن داخل در طبقه همکف به مساحت  29.30مترمربع
300/000/000/000

330/000/000/000

2/100/000/000

صادر شده است  .طبق پاسخ استعالم شماره  3219211311مورخ
 18/06/1400و مندرجات گواهي پايانکار ساختمان به شماره 10845
مورخ  01/02/76صادره از شهرداري منطقه  3كاربري ملك فوق
تجاري درج شده است و انجام مقدمات انتقال سند از جمله  :اخذ
پايانکار جديد و اخذ سند ( سه دانگ ديگر ) و اصالح سند و  ....به
عهده خريدار مي باشد  .فروش با وضع موجود ( غيراز اموال منصوبه
متعلق به بانك )
سند مالکيت شش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين ( وضعيت
خاص طلق ) به شماره  100267/6933بخش دو حوزه ثبت نارمك به
مساحت  130.43مترمربع شامل يك واحد در همکف به صورت 100

تهران – خيابان
وليصر ( عج )
باالتر از توانير
روبروي
بيمارستان دي
پالك 2339

 %بنا به انضمام نيم طبقه اي داخلي كه فاقد مجوز شهرداري بوده با

همکف 130.43
6933/100267

ملکي

بانك ( اداري
)

130.43

و نيم طبقه
داخلي حدود
73

قدمت بيش از  40سال و طبق نامه شماره  69085/506مورخ
260/000/000/000

286/000/000/000

1/880/000/000

 10/10/1389شهرداري منطقه  6تهران يك واحد اداري فاقد
زيرزمين و نيم طبقه  ،بناي قديمي و قبل از سال  49مورد تاييد قرار
گرفته انجام مقدمات انتقال سند از جمله  :اخذ پايانکار جديد و
اصالح سند و  ....به عهده خريدار مي باشد فروش با وضع موجود (
غير از اموال منصوبه متعلق به بانك )

