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 )سهامی عام( شرکت لیزینگ ایران
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 اعالم تقاضا

سایتهای مزایده و نیز ،  ، مناقصه ، همشهری های اطالعاتمنتشره در جراید کشور )روزنامه 12/191400/بر اساس آگهی مزایده مورخ

یرا                                    ینرر  ا یز گ کی شررررکرری  ی ل م ت مالک  فروش ا بر  نی  ب م تی(  ن تر ن ی می عررا (،   ا ن        )سررررهررا نجررانررک شررررکرری/آقررای/ ررا ی ا

سنامه ......................     .............................................................. فرزند........................................... دارای شنا .......................  شماره ثبی/

محل ثبی/صررادره از ............................................  با ارا ه شیشررنهاد  یل    و شررناسرره ملی/شررماره ملی ..................................................

 نمای .تقاضای  رید می

 ........................................................آدرس.........................................................................................................................

 ..................................... کدشستی:................................................ تلفن همراه: ................................................... تلفن ثابی:

 

 مورد تقاضا

 

 واحد تجاری 10نوع ملک: 

 

 

 شالک ثبتی ملک: 
 

 متراژ واحد:   

 2ساز سارینا کیش سیاحتی ، انبوه اراضی توسعه نوار  TVC3جزیره کیش ، ضلع جنوب میدا  امیر کبیر ، ملک احداثی 

 

 

 پیشنهادات

 

 مبلغ به عدد: ...................................................................................     ریال

 ...ریال.............................................................................................................................مبلغ به حروف: 

 

شرکت    سپرده 

 در مزایده

 .............................. ساعی: .....................................شماره فیش واریز: .............................................  تاریخ: 

 بانک:................................................ شعبه:.........................................................

 (ریالیلیو  شانصدو بیسی و دو هزار و شانصد لیاردو هفتصدو شصی و چهار می)هزار و صد م  1،100،764،522،500مبلغ: 

 درصد ارزش شیشنهادی واریز گردد.10نکته :در صورت شیشنهاد قیمی باالتر از ارزش مزایده می بایسی 

 

 

نامه و قبول  تعهد

 شرایط مزایده

ار  قرار گرفته و از وضررعیی مورد نمای  کلیه اطالعات الز  ملک یاد شررده توسررئ مسررموگین مربوطه در ا تیبدینوسرریله اعال  و تایید می

ا  و بعنوا  قبول کلیه شرررایئ مزایده این قرا ی کردهنیز ا  و شرررایئ مزایده در ششرری این برگه را  و آ  را بازدید نموده مزایده مطلع

ضاء و اقرار می    شنهاد را ام شرایئ        برگ شی شرایئ مندرج در برگ  شد ، موظف به رعایی تما   شنا ته  نمای . چنانچه در مزایده برنده 

سی    شته و         مزایده که در ششی این برگ ا شرکی در مزایده اینجانک را دا سپرده  ضبئ مبلغ  سازما  حق   واه  بود. در غیراینصورت، 

 د.هیچگونه ادعایی از طرف اینجانک قابل قبول نخواهد بو "بعدا

 

 

 امضاء و اثر انگشی:    نا  و نا   انوادگی: .......................................................................... 

 

  .یست خوانا و بدون خط خوردگی باشدباگردد، میکلیه اطالعات که توسط متقاضی درج می

 



 

 (اول برگ شرایط شرکت در مزایده عمومی امالک تملیکی )نوبت  

 متقاضی شرکی در مزایده می بایستی اقدامات زیر را به انجا  برساند :-1

 530180000000000288078467IRو شبای شماره  288078467به حساب شماره  راهر واحد تجاری برای  یا ارزش شیشنهادی مبلغ شایه مزایده %10وثیقه مزایده: -اگف

 نماید . ارا ه اصل قبض ضمیمه و در شاکی سر بسته  همراه واریز و یا چک بانکی را به تجارت شعبه مرکزی  بانک 

 تکمیل و امضاء برگ شیشنهاد ، تعهدنامه و قرار داد  آ  در شاکی سربسته یا الک و مهر شده . -ب

 تقاضا در ششی شاکتهای شیشنهاد .تکمیل اطالعات شرکی کننده در مزایده و مشخصات مورد  -ج

ای تعیین شده در آگهی به متصدی   تحویل شاکی شیشنهاد بصورت سربسته یا الک و مهر شده بهمراه سپرده در تاریخ های مندرج در آگهی مزایده منتشره در روزنامه ها در محل ه          -د

 مربوطه

تهیه و در اسرع وقی اسامی برندگا  در تابلوی اعالنات و سایی شرکی گیزین  ایرا  اعال  می گردد و     یی شاکتها ازگشا فهرسی باالترین قیمی های شیشنهادی حتی االمکا  در روز ب  -2

 این اعال  به منزگه ابالغ رسمی به نفرات اول تا سو  می باشد .

مختار و ما و  می باشررد و بابی رد ، هیچگونه  سررارتی قرار داد قبل از انعقاد  شرررکی گیزین  ایرا  در رد یا قبول یک یا کلیه شیشررنهادات در هر مرحله از مزایده بنا به هر علی تا -3

 شردا ی نمی گردد و به  ریدار صرفاً آنچه را که سپرده ، عودت می گردد .

و شررربای شرررماره     288078467سررراب  روز اداری از زما  اعال  برندگا  مبلغ شیشرررنهادی  ود را با )احتسررراب سرررپرده ( به ح        20برنده اول مزایده می بایسررری ظرف مدت     -4

530180000000000288078467IR   در وجه شرکی گیزین  ایرا  واریز و جهی انعقاد قرارداد به نشانی دفتر مرکزی شرکی واقع در تهرا     تجارت شعبه مرکزی    بانک ،

سپرده    5،  یابا  گاندی جنوبی ،  یابا  دوازده  ، شالک  صورت  ضبئ  واه    مراجعه نمایند ، در غیر این شرکی  شد و مورد مزایده به نفر دو  یا  مربوطه به نفع  سو  واگذار می گردد .  د 

سپرده وی نیز به نفع       صورت  شی به ترتیک فوق اقدا  نماید . در غیر این شد . وضعیی نفر        نفر دو  نیز از روز شایا  مهلی نفر اول ، هفی روز فرصی  واهد دا ضبئ  واهد  شرکی  این 

 ن صورت  واهد بود .سو  نیز به همی

ده برنده مزایده اسی و در صورت اعطای وکاگی کلیه هزینه های مربوط به مزایده ، آگهی روزنامه ، هزینه کارشناس رسمی ملک و هزینه تنظی  سند و حق اگتحریر و حق اگثبی به عه-5

 ه ای از شرکی گیزین  ایرا  )سهامی عا ( سلک و ساقئ  واهد نمود . ریدار منتقل و هرگونه مسموگیتی را در هر زمینی زل کلیه هزینه ها بر عهده بالع

شد و  واحد مورد مزایده  -6 سپس اقدامات الز             48حداکثر ظرف تخلیه می با شد و  سه به برنده مزایده تحویل  واهد  صورتجل شنهادی ، واحد مربوطه طی  ساعی از وصول کل مبلغ شی

 . جهی تنظی  اسناد ماگکیی صورت  واهد گرفی

ا  معتبر اسی و در صورت برنده   در فر  شیشنهاد  رید  کر شرایئ  اص از سوی متقاضی بال اثر بوده و شیشنهادات صرفًا در چارچوب شرایئ اعال  شده توسئ شرکی گیزین  ایر            -7

 شد  متقاضی و انصراف وی بدگیل عد  شذیرش شرایئ شیشنهادی او ، سپرده وی ضبئ  واهد شد .

 اسی به مندرجات آگهی روزنامه توجه کامل داشته باشد .متقاضی موظف -8

 مسترد  واهد شد .وثیقه سایر افراد شرکی کننده در مزایده )به جز نفرات اول تا سو ( شس از اعال  قطعی برنده مزایده در قبال ارا ه اصل رسید واریزی ، -9

 ی و مرجع حل ا تالف فیمابین هیات مدیره شرکی گیزین  ایرا  می باشد .شرکی در مزایده و ارا ه شیشنهاد به منزگه قبول کلیه شروط ضمن-10

 شس از انجا  تشریفات مزایده و اعال  نفرات اول تا سو   ، برنده مزایده کلیه  یارات به ویژه غبن فاحش را از  ود سلک می نماید .-11

 امی و اداری بعهده شرکی گیزین  ایرا  می باشد .انتظبل از فروش در مراجع قضا ی ، رفع مشکالت احتماگی مربوط به زما  ق-12

صورت کمیسیو  به در واسی های    در واسی انصراف از مزایده می بایسی به صورت مکتوب و مثبوت قبل از اتما  آ رین مهلی دریافی اسناد و اوراق مزایده باشد . در غیر این       -13

 بعد از اتما  مهلی شاکی گیری ترتیک اثر نخواهد داد .

 ء ، مشروط ، کمتر از قیمی شایه و آ شیشنهادات فاقد سپرده / چک بانکی ، مبه  ، مخدوش ، ناقص  )کلیه بخش های مرتبئ با ردیف شیشنهادی می بایستی تکمیل گردد .( فاقد امضا-14

 دسته از شیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر در آگهی رسیده باشد ترتیک اثر داده نخواهد شد .

قیمی شیشنهادی  ود   مچنینی شرکی در مزایده باید اطالعات هویتی  ود شامل : نا  و نا   انوادگی ، کد ملی )کد اقتصادی و شماره ثبی شرکی برای اشخاص حقوقی( و ه       متقاض -15

، ضمن اگصاق کپی شناسنامه و کارت ملی ،  یل آنرا امضاء و  را در محل های شیش بینی شده در فر  شیشنهاد و تعهدنامه شرکی در مزایده درج و شس از تکمیل سایر بخشهای فر  مزبور

 در شاکی مخصوص شیشنهاد قرار دهد .

ز سازما  متبوع  ود را به فر  شیشنهاد ،   افرادی که به نمایندگی از طرف شرکتها ، موسسات و . . .  در مزایده شرکی می کنند ، می باید عین معرفی نامه مهر و امضاء شده صادره ا        -16

 ضمیمه و ارا ه نمایند .

 در تابلو اعالنات شرکی اعال   واهد شد . 23/12/1400مورخ دوشنبه  نتیجه مزایده روز -17

 فع ا تالفات احتماگی  واهد بود .شرایئ فوق اگذکر مالک عمل کمیسیو  معامالت در ر-18

 اوگویی با فردی اسی که نسبی به تمامی واحدها تقاضای  رید داده باشد .-19

 

 تماس حاصل فرمائید . 108داخلی 0218659جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 

 امضائ و اثر انگشت .........   نام و نام خانوادگی ......................                            م . رایط فوق در مزایده شرکت می نمایبا پذیرش کلیه ش


