تاریخ انتشار:

مزایده عمومی فروش امالک مازاد و تملیکی بانک صادرات ایران شماره 1401/1

1401/03/02

(نوبت اول)

بانک صادرات ایران -مدیریت شعب استان آذربایجان غربی در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند .متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر  ،دریافت اسناد مزایده ،مطالعه مدارک و بازدید از امالک مورد نظر خود  ،با در دست داشتن
فیش واریزی خرید اسناد ،همه روزه از تاریخ انتشار آگهی (غیر از ایام تعطیل) از ساعت  8:30صبح لغایت 15:00به نشانی ارومیه – خیابان کاشانی برج سپهر آذربایجان -مدیریت شعب بانک صادرات استان آذربایجان غربی طبقه ششم دایره تدارکات و ساختمان مراجعه و یا با شماره تلفن های
 33488001-33488003تماس حاصل نمایند.آخرین مهلت فروش اسناد ساعت  14:00روز دو شنبه مورخ  1401/03/ 16می باشد و متقاضیان می بایست پاکت های حاوی پیشنهادهای خرید خود را تا قبل از ساعت 16:00روز سه شنبه  1401/03/17به نشانی مذکور – طبقه هشتم –دفتر معاون مالی و
اداری تحویل و رسید اخذ نمایند .پاکات پیشنهادی ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ  1401/03/18ساعت  12در محل برج سپهر آذربایجان –طبقه نهم واقع درخیابان کاشانی -مدیریت شعب بانک صادرات استان آذربایجان غربی ،در حضور اعضای کمیته معامالت مفتوح و قرائت خواهد شد
.حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری ومنوط به ارائه رسید تسلیم پاکات به بانک می باشد.
توضیحات وشرایط:
-1میزززان مبلززر سززپرده تززودیعی شززرکت در مزایززده مربززوط بززه هززر ملززک در آگهززی منززدرج مززی باشززد کززه طبززق مفززاد اسززناد مزایززده الزامززا" مززی بایسززت بززه حسززا
دایره حسابداری و بودجه مدیریت شعب استان آذربایجان غربی(قابل پرداخت در تمامی شعب بانک صادرات ایران) واریزگردد .ضمناً ارائه فیش واریزی به مبلر  600/000ریال به حسا

شززماره  (0103422815000شززماره شززبا )IR 600190000000103422815000:بززه نززام بانززک صززادرات ایززران –

یاد شده بابت خرید اسناد الزامی می باشد.

 -2مطالعه مدارک وسوابق مربوطه وبازدید از امالک،قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.
-3بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادهای خرید مختار می باشد.
-4کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسند و مسئولیت تخلیه و کلیه هزینه ها ی متعلقه مربوط به امالک دارای متصرف به عهده خریدار می باشد.
 -5اخذ رضایت مالک (پرداخت حق مالکانه )در امالک اوقافی،سر قفلی ،حق کسب وپیشه وسایر موارد فرضیه ومتصوره وپرداخت هزینه های مربوطه تماما"به عهده خریدار خواهد بود.
-6در صورت نیاز به اصالح سند  ،طی مراحل اداری و پرداخت هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.
-7در امالک نیاز به تفکیک و اصالح ،در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان تفکیک وجوه واریزی خریدار عیناً مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت .
متقاضیان خرید به شیوه اقساطی  ،واگذاری امالک صنعتی و زراعی با لحاظ نمودن دوره تنفس حداکثر شش ماهه (مشروط بر اینکه کل دوره اقساطی وتنفس از  60ماه تجاوز ننماید) امکان پذیر می باشد.

-8

 -9شایان ذکر است قیمت پایه تمامی امالک مندرج در آگهی مزایده (به استثنای ردیف های  2و ( 10% )8ده درصد)کمتر از قیمت کارشناسی می باشد.

کلیه امالک عرضه شده با هر یک از شرایط پرداخت ذیل به فروش میرسد.
رديف

ميزان پرداخت نقدي

ميزان پرداخت غيرنقدي (باقيمانده در اقساط)

1

100%

ــــــــــــــــــــ

2

70%

 30%حداكثر در  60قسط با كارمزد (سود) مصوب بانكي

3

50%

 50%حداكثر در  48قسط با كارمزد (سود) مصوب بانكي

4

30%

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

5

اولويت با پيشنهاد پرداخت نقدي (رديف  )1است .و ساير پيشنهادها غير از شرايط فوقالذكر فقط قابل بررسي ميباشد و ميبايست
پيشنهاد ها به صورت مشخص و شفاف اعالم گردد.

تبصره  : 1در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی  ،اولویت صرفاً با پیشنهاد "نقدی" است.
تبصره  : 2در شرایط کمتر بودن قیمت پیشنهادی " نقدی" از شرایط پرداخت به صورت "نقد و اقساط"  ،در صورتیکه مبلر پیشنهاد "نقد و اقساط" بیش از  %10از مبلر پیشنهاد " نقدی" باشد پیشنهاد " نقد و اقساط" به عنوان برنده خواهد بود.
تبصره  : 3در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی "نقد و اقساط"  ،اولویت ابتدا با درصد "حصه نقدی" بیشتر و سپس مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود بانکی مصو

میباشد.

لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده که روز یکشنبه مورخ1401/03/08در روزنامه استانی آراز آذربایجان منتشر میگردد و یا سایت بانک صادرات ایران به نشانی  www.bsi.irتا پایان مهلت ارائه پیشنهادهای قیمت  ،که مالک عمل میباشد توجه فرمائید.

آدرس ملک

ردیف

شناسه

1

1267

2

10023

3

8773

روبروی حوزه علمیه خواهران الزهرا-نبش کوچه بهمن

4

9015

قره ضیاءالدین-روستای کامل آباد

5

8777

جنوبی پارک-نبش کوچه هاشمی نژاد

6

7733

میاندوآ -روستای حاصل قوبی افشار-کوچه منبع آ

7

7736

8

7738

میاندوآ  -روستای ملک آباد

9

9092

مهاباد-خیابان صارم بگ-کوچه -8پالک4

ارومیه –تقاطع پنجراه لشکر-خیابان حافظ -1جنب قنادی
گلستان-محل سابق شعبه پنجراه لشکر

ارومیه+جاده سلماس-نرسیده به روستای قزل عاشق-محل

پالک ثبتی

نوع ملک

2963/9

سرقفلی

کاربری

عرصه

اعیان

قیمت پایه نقدی

سپرده تودیعی

( متر مربع )

( متر مربع )

(ریال)

(ریال)

-

158/75

توضیحات
-

 57/112و 57/111

بانک

صنعتی

31/500/000/000

607/500/000
همراه با ماشین آالت-ملک فاقد پایانکار بوده و به دلیل اختالف مساحت وضع
موجود با سند نیاز به اصالح دارد که طی مراحل اداری و پرداخت هزینه های
آن به عهده خریدار می باشد .ضمناً حدود  5000متر از ملک مزبور مجوز

1736

99/198/000/000

1/344/800/000

692/0

ساختمان

مسکونی

137/2

320

21/600/000/000

558/000/000

38/100

ساختمان

مسکونی

419/12

100

1/530/000/000

76/500/000

متصرف دارد

36/3270

ساختمان

مسکونی

152/93

170

5/301/000/000

265/050/000

متصرف دارد

10/27/227

ساختمان

مسکونی

483/85

180

2/340/000/000

117/000/000

متصرف دارد

1/3605/11033/20628

ساختمان

مسکونی

117/65

200

14/077/350/000

520/386/750

متصرف دارد

18/49

زمین

زراعی

4333

-

1/299/900/000

64/995/000

متصرف دارد

 1/2336/1066و 4

ساختمان

مسکونی

178/75

141/85

6/885/000/000

344/250/000

متصرف دارد

10

7514

شاهیندژ-محمود آباد-خیابان شهید حاجتمند

13/1913

ساختمان

مسکونی

180/95

117

5/180/625/000

259/031/250

متصرف دارد

11

7512

شاهیندژ-محمود آباد-محل سابق گاوداری

13/1877

محل گاوداری

9315/92

1300/02

17/537/216/400

537/686/082

متصرف دارد

12

7694

تکا -خیابان انقال -بلوار نبوت-جنب حمام جهاد

1/1083/2822

ساختمان

192/15

242

12/747/150/000

513/735/750

متصرف دارد

سابق شرکت اروم طرح

 57/112/220و

محل کارخانه

57/111/219

/زراعی

17660

تغییر کاربری صنعتی داشته و مابقی کاربری ،زراعی می باشد.
پالكهاي  57/112و  57/111شامل عرصه و اعيان و
پالكهاي 57/112/220و  57/111/219صرفاً اعيان مي باشد.

ارومیه-بلوار مدنی -2کوچه 12متری مسجد اسماعیل بیگ-

قره ضیاءالدین-میدان آ -خیابان شهید باهنر-کوچه ضلع

میاندوآ -خیابان  17شهریور -کوچه  12متری معلم جنوبی –
بن بست  6متری

زراعی

مسکونی

متصرف دارد-طبق گزارش کارشناسی مقداری از ملک در تعریض گذر
طرح تفصیلی قرار دارد.

