
   صیاد شیرازی  مسکونی   آپارتمان  شرایط مزایده
 

طبقودسشم دبوداام ددددمتضدمضبعدانقعدامدد183اقضیبیددددمتضنژشش دانگ درضهشودادنرن آدار مان آدمشخصاخام م :   -1

سشنتشتگدگضم ی ددب بددر مگند دادیکدب بدنگب م دددد2بودنگضشن  ددبلمنمدصشن ادششنضن  ددد–بلمنمدششین دقد  دددد-یزادصشا ینودد

دسضم ی دچنلضداد

 میزان سپرده   -2

چکدمی لدمیدب شش دتودمیدب یتشتدبرشمم ددددد5،000،000،000مبلغددددال  دجیتدششضتتدامدمزنی  ددمی لیددمنزنآدسشرضا 

داینوداداحمیلدگضاا.دجدمبدشضقامداجودشضتتدبدن ادبتندادی دهن گتدگ مودب گکیداضنندیدب گکید
 

 دریافت اسناد مزایده    نحوه بازدید و -3

ادامیش تشتددددملشکن ددجیشتدبش  ایش ددبش دهنش هد یدقبلیددددهنشودما  دبززدنیش  دايلنشلداناطلبش آدششششضتشتدامدمزنیش  دمیدامنگدش د

 نسد ادمزنی  دمضنجيوددگن ید .

د

   روش تعیین برنده مزایده و تاریخ و نحوه برگزاری -4

امسش دتننتشنمآدمي م  دب  گشش ییدادبضگ  دددد12/06/1401امدا میخددرنششدی ادقننتدادم نم دنمنیودشش  ددر تتی  

مزنی  دب دامجودبودشضنی دادب الاضیندمبلغدرنشدی ا دنگتخ بدادميضتیدمیدشمادادهن  دم یض دشضتتدبدن ادبتندجدمبد

 خمنه دبما.شضقدامدمادتلنودرنشدی اه دادی دقبملدهضت ن دن درنشدی اه دمخت مد

  نحوه ارائه مدارک و پاکت های الف و ب  -5

گن ید .دهند ًدشضتتددر تتدنلفدادبداحمیلدددد2متق هن آدمیدب یتتدم نم دادرنشدی ادقننتدخمادمندبرمم د یضدادامدد

دمحتمی  در ت  دبشضحد یضدخمنه دبماد:

ب گکیدادی دهشن گتدگ موددمحتمی  در تتدنلف(دشش ملدسشرضا دششضتتدامدمزنی  دوبرشمم دچکداضشننندشش  دد -

 ب گکیدبودگ  دشضتتدبدن ادبتندجدمبدشضق(دبینضن دتض دنمض ءدادمیضش  دشضنی دمزنی  .

 محتمی  در تتدب(دش ملدتض داکننلدش  درنشدی ادقننتدب ی دب ش .د -

-  

دشما.ددر تتده  دنلفدادبدمیضدادمم دش  داهضداادانخلدر تتدای ض دقضنمدگضتتوداداآدگنزدمیضدادمم دد:دقابل توجه

د



 تعهدام برندگان مزایده   -6

بودحتشش بدامصشش دبی ءددخضی نم دششش  ددد95بودانمیزددددمیدب یتششتدگتششبتددیکدهاتوددمزنی  دح نتثضدظضفدم  دد بضگ د

ددشضتتدگن ید .نق ن دادتن دانمیز دمنداحمیلدجدمبدشضقدبتندشضتتدبدن ا

ن دخضی نمدامی تتددآدختش م دا خنضددی لدبودردمنمدد10.000.000امدغنضدنیدرشمم دبضن دهضدما دا خنضدمبلغدددب یییدنسشت

ما دششضتتدبدن ادبتندمیدامنگ دگتشبتدبودتتشخدمي ملودب دهشب د15خمنه دشش دادامصشمم دنتزنی دا خنضدبودبن دن د

ددسرضا دنق ن دگن ی .

بدن ادبتندهشب دادب دددششضتتددمي ملودنگرشضنفدام ا،دسشرضا دمی لیدا دبودگاعامصشممانکودبضگ  دمزنی  دبیضدالنلدن دنگز  دد

میدششششمادادچدش گفشودگاضداا دگنزدن دنگزش  دميش ملشودنمتدش ودام یش  دادامدمیلشتدمقضمدنقش ن دبشودانمیزدقننشتددگاضداا دميش ملشودد

دهب دخمنه دش .ددشضتتدبدن ابتنگدن ی ،دمنزنآدسرضا دمی لیدا دگنزدبودگاعددمبلغدمي ملود

دهزیدوده  داگییدبضگزنم دمزنی  دبودری  ددبضگ  دمزنی  دخمنه دبماد.

 پیشنهاد   سپرده و مشصاام -7

بودسششرضا ده ییدتودمخ اودادی دتنتضدن دمبلغدايننندششش  دادی دبانضدن دچکداضششننندششش  دب گکیدادی دهششن گتدگ مودد

ادرنششدی اه  دتودبي دن دنگقضش  ددددب اآدسشرضا بودرنششدی ادقننتده ییدتودبرشمم دمششضام،دمبیگداددب گکیدبما دادگنزدد

داضانبدنثضدانا دگنیدشما.م  دمقضمدامداگییدادنصلدشماد

 سایر موارد   -8

ادی دبودنششخ صشیدنج   دششضتتدامدمزنی  دانا دخمنه دشش دتودششضنی دمزنی  دمندششخرش ًدمیضدادنمضش ءدگن ید دوگن ید  ددد-

حقمقیدگنزدب یتشتیدبضن دگن ید  دخمادحتن ًدميضتیدگ مودصش امددددبضن دنششخ  دحقنقیدق بلدقبملدگنیدب شش دادنششخ  

گن ید (دادمششخرش  دت ملداگی دامدچکداضشنندیدب گکیدادی دهشن گتد مودب گکیدبيدمنآدامخمنسشتدتدد  دقن گضاا دال  د

دت تتممدمسنیدبودگ  دشخصدبضگ  دمزنی  دص امخمنه ش .ددبي دن دنگز  دمي ملوبودذتضنستد

ت صشلودیکدددتودن دششضتتدتدد گ آدامدمزنی  دتودبضگ  دگشش  دنگ دوبودغنضدن دگاضدنالداداا (دبوسشرضا دمی لیداآداسش -

 رسدن دايننندبضگ گ آدامدقب لدمسن دامی تتیدمتتضادخمنه دش .ما د

ان میدنششخ  دششضتتدتدد  داممزنی  دام م آداحمیلدم نم دمزنی  دمیدب یتشتدت م دششد سش ییدميتبضدبینضن د -

دخمادانشتودب شد .

د...دا میخ.................................... دت دملیدبودششن م /دب دت نقترش ا دبودششن م د:د..................دب.....................دششضتتد:د/نیدز گب

د........................................................................................................................................................د................ددبوداام د:...........امل د.
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