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خزداد ؼزتی خَد را اسطزیك هشایذُ  15ضزکت سیوزغ )سْاهی خاظ ( درًظزدارد یک ٍاحذ ساختواى ٍالع درخیاتاى 

 طثك ضزایط سیزتفزٍش تزساًذ :
 شرایط مزایده :

 737تٌشیي ضوارُ  خزداد ؼزتی رٍتزٍی پوپ 15هتماضیاى هیتَاًٌذ تزای تاسدیذ اسساختواى هذکَرتِ آدرس خیاتاى  – 1

 هزاجعِ ًوایٌذ .

        seamorgh.com/15.pdfآدرس :   تِ تزگ ضزایط هشایذُ جْت کسة اطالعات تیطتزٍدریاـت هتماضیاى  – 2

 ًوایٌذ .هزاجعِ 
 مشخصات ملک : 

 هتزهزتع 12هتزهزتع تا تزجٌَتی  236 –عزغِ 

 ضاهل :هتزهزتع  9/489 –اعیاًی 

 هؽاسُ تجاری :

 هتزهزتع 69هساحت هؽاسُ  -

 هتزهزتع 6هساحت تالکي  -

 هتزهزتع  40/8هساحت اًثار -

 کؿ ٍدیَارسٌگ

 درب کزکزُ 

 آب ٍتزق ٍ دٍخط تلفي 

 اداری :

 هتزهزتع 178آپارتواى طثمِ اٍل تِ هساحت  -

 اًثارغٌعتی  -

 هتزهزتع 50/119ساختواى لذیوی تِ هساحت  -

 کارگاُ :

 هتزهزتع 109تِ هساحت ساختواى لذیوی  -

تِ اهَراداری ضزکت ٍالع  1/12/1395لیوت پیطٌْادی خَد را حذاکثز تا پایاى ٍلت اداری رٍس هتماضیاى هیتَاًٌذ  – 3

طثمِ پٌجن تاپست سفارضی ارسال یاحضَراً تحَیل ٍرسیذ  209درتلَارًلسَى هاًذال ) آـزیما ( ًثص گلفام ضوارُ 

 دریاـت دارًذ .

 ریال تعییي هیگزدد . 125ر000ر000ر000/-تزای ساختواى هثلػ  لیوت پایِ – 4



ریال را تػَرت چک تاًکی تِ ًام ضزکت سیوزغ یا ـیص   1ر000ر000ر000/ -پیطٌْاد دٌّذگاى هی تایست هثلػ  – 5

زدُ تاًک کطاٍرسی ضعثِ خیاتاى آـزیما تِ ضویوِ پیطٌْاد خَد تعٌَاى سپ 19050359ٍاریش ٍجِ تِ حساتجاری ضوارُ 

 اًجام هعاهلِ تِ ضزکت تحَیل ًوایٌذ .

 تثػزُ یک : تِ پیطٌْاد ّای ـالذ سپزدُ تزتیة اثزدادُ ًخَاّذ ضذ .

تثػزُ دٍ : سپزدُ ّای ًفزات دٍم ٍ سَم تا تعییي تکلیؿ تزًذُ هشایذُ ٍاًجام هعاهلِ تا ایطاى ًشد ضزکت تالی خَاّذ 

 هاًذ .

 سخزیذ هلک  هَرد ًظز اًػزاؾ حاغل ًوایذ تِ ًفع ضزکت ضثط هیگزدد .تثػزُ سِ : سپزدُ تزًذُ هشایذُ چٌاًچِ ا

 درهحل ضزکت تاسٍلزائت خَاّذ ضذ .غثح  10ساعت  7/12/1395پیطٌْادّای ٍاغلِ درتاریخ  – 6

 تثػزُ چْار: حضَرپیطٌْاد دٌّذگاى درسهاى لزائت پیطٌْادات درهحل هشایذُ آساد است .

رٍس اسسهاى اعالم ًتیجِ ٍتعییي تزًذُ ـزغت دارًذ ًسثت تِ تٌظین هثایعِ ًاهِ ٍاًجام  10تزًذُ هشایذُ حذاکثز هذت  – 7

 3هعاهلِ الذام ًوایٌذ . درؼیزایٌػَرت ساختواى هذکَر تِ ًفزتعذی ٍاگذارخَاّذ ضذ ٍسپزدُ ًفزتزًذُ تاتَجِ تِ تثػزُ 

 ضثط هیگزدد . 4تٌذ 

ثایعِ ًاهِ ًاهِ ٍالثالی سهاى تٌظین اسٌاد رسوی اًتمال هلک کِ تاریخ % اسهثلػ چک ّوشهاى تا تٌظین ه50تثػزُ پٌج : هثلػ 

 آى درهثایعِ هطخع خَاّذ ضذ دریاـت هیگزدد .

 . هیثاضذ ضزکت تطَریکطزـِ درلثَل ٍیا ردّ ّزیک اسپیطٌْادات ٍاغلِ هجاس  – 8
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