آگهي تجدید مزایده عمومي شركت حفاري شمال
شركت حفاري شمال در نظر دارد ،ملك مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي و با شرايط مندرج در اسناد مزايده به
صورت يكجا به فروش برساند.
❖ موضوع مزايده :

رديف شماره

مورد مزايده

تجديد

قيمت پايه مزايده
(ريال)

مبلغتضمين شركت
در مزايده به ريال

مزايده
فروش يك باب ساختمان با كاربري تجاري ،اداري 4.750.000.000.000

1

پنج درصد قيمت

واقع در اميرآباد ،مساحت عرصه طبق سند 963متر ريال معادل چهارصد و پايه مزايده معادل
مربع و مساحت كل  8723/03متر مربع و با مشخصات هفتاد و پنج ميليارد 237.500.000.000
1401/21

ثبتي شماره هاي فرعي  10544الي  10588اصلي تومان

ريال

 3740مفروز و مجزا شده از  9360قطعات يك الي
چهل و پنج واقع در تهران ،امير آباد شمالي  ،خيابان
هجدهم ،خيابان كارگر شمالي  ،پالک  1981از طريق
مزايده عمومي با شرايط چهل درصد نقد زمان تنظيم
مبايعه نامه ،پنجاه درصد زمان تحويل ملك و ده
درصد زمان تنظيم سند رسمي

❖مهلت دريافت اسناد مزايده :از تاريخ  1401/07/23لغايت 1401/08/03
❖ طريقه تهيه ضمانتنامه شركت در مزايده:
الف -چك تضمين شده بانكي در وجه شركت حفاري شمال به شناسه ملي 10101920830
ب) وجه نقد -رسييد بانكي واريز وجه مككور به حسياب جاري شيماره  900134800بانك تجارت به نام شيركت
حفاري شيمال با ذكر عنوان و شيماره مزايده .الزم به ذكر اسيت اخك تيييديه از مديريت امور مالي شيركت حفاري
شمال پيش از قراردادن در پاكت الزامي ميباشد.
ج) درخواسيت كسير از مطالبات قطعي پيمانكاران وفق فرم مندرج در پيوسيت اسيناد مزايده .الزم به ذكر اسيت
اخك تيييديه فرم مككور از مديريت مالي شركت حفاري شمال پيش از قراردادن در پاكت الزامي ميباشد.
❖ طريقه تهيه اسناد موضوع مزايده :مراجعه حضوري در ساعات اداري( 09:00صبح الي  16:00بعداز ظهر) از تاريخ
 1401/07/23لغايت  1401/08/03به جز روزهاي پنج شنبه و جمعه جهت دريافت اسناد به نشاني زير:
-1تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از خيابان شهيد بهشتي ،نبش كوچه دل افروز ،پالک  2127طبقه سوم-اتاق -301
امور حقوقي و قراردادها

❖ زمان بازديد از ملك مورد مزايده  :ساعت  10:00روزهاي شنبه مورخ  1401/07/23الي سه شنبه مورخ 1401/08/03
همه روزه (به جز ايام جمعه) امكان پكير ميباشد .در صورت عدم بازديد و عدم اخك اطالعات الزم ،مسئوليتي متوجه
شركت حفاري شمال نخواهد بود.
❖ زمان تحويل پاكات پيشنهادي و بازگشايي آن :شركت كنندگان در مزايده از ساعت  08:00لغايت 16:00
تاريخ  1401/07/23لغايت ( 1401/08/03به جز ايام پنج شنبه و جمعه) فرصت دارند تا اسناد مزايده تكميل شده و
نرخ پيشنهادي خود را به همراه ضمانت نامه شركت در مزايده در پاكت سر بسته و پلمپ شده به اداره حراست به
نشاني مصرحه در بند  1فوق ( تهران ،خيابان ولي عصر )... ،تحويل داده و رسيد دريافت نمايند .جلسه گشايش
پاكت هاي مزايده در روز چهارشنبه ساعت  10صبح مورخ  1401/08/04در محل سالن جلسات شركت حفاري شمال
به نشاني :تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از خيابان شهيد بهشتي ،نبش كوچه دل افروز ،پالک  2127طبقه 11
با حضور شركت كنندگان در مزايده يا نماينده آنان (در صورت تمايل به حضور) و نمايندگان شركت حفاري شمال و
اعضاي ناظر صورت خواهد پكيرفت .متقاضيان واجد شرايط ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن
 02148614403تماس حاصل فرمايند.
❖ هزينه نشر آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.
❖ هزينه دفتر خانه اسناد رسمي ( حق الثبت و حق التحرير ) بالمناصفه به عهده طرفين است.
❖ پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط است و رعايت شرايط مزايده كه در
اسناد ذكر ميگردد الزامي ميباشد.
❖ شركت حفاري شمال در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار است.
اين آگهي از طريق دسترسي به نشاني اينترنتي  www.ndco.irقابل دريافت ميباشد
روابط عمومي شركت حفاري شمال

