
 نمونه متن آگهی مزایده

 ) آگهی مزایده(

 
این شرکت در نظر دارد تا نسبت به فروش دو دستگاه واحد مسکونی آپارتمانی کلید اول خود در مناطق مسکونی کیانپارس و باهنر اهواز 

دریافت فرم های مزایده، پیشنهاد  از طریق مزایده  اقدام نماید.متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی ضمن بازدید امالک مورد نظر و

همراه با فیش واریزی سپرده ) جهت ملک مسکونی واقع در کیانپارس مبلغ چهار میلیارد  04/02/1400قیمت کتبی خود را حداکثر تا تاریخ

هواز بنام شرکت بنیاد نزد بانک ملت شعبه کیانپارس ا241084436ریال و ملک مسکونی واقع در با هنر مبلغ دو میلیارد ریال( در وجه جاری

به بتن خوزستان در پاکتی در بسته به آدرس ذیل تحویل نمایند.الزم به ذکر است واریز مبلغ سپرده الزامی بوده و به پیشنهادات فاقد سپرده 

 آدرس تحویل پیشنهاد قیمت و محل انجام مزایده:هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 دفتر شرکت بنیاد بتن خوزستان. -طبقه اول 267شرقی پالک  6و  5خیابانهای کیانپارس بین  -اهواز

 .09168800661 - 06133921846-06133921830شماره تماس : 
 آدرس محل بازدید امالک:

 ساختمان کیمیا طبقه دوم 2ابتدای فاز  –غربی  13خیابان  -کیانپارس -اهواز  -1

بلوک سرو  -جنب مرکز مخابرات شهید رجایی -خیابان یکم رسالت -روستان(واحدی س 42کوی رسالت )مجتمع  -باهنر -اهواز -2

 طبقه سوم)تک واحده( –شش 

  05/20/1400شنبه مورخه یکصبح روز  10راس ساعـت    * )گشایش پاکات ( مـزایده :تاریخ انجام
 این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات و یا ابطال مزایده اختیار کامل خواهد داشت. توضیح:

 شرکت بنیاد بتن خوزستان
-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمونه متن آگهی مزایده
 

: پاسداران خیابان آپارتمان دستگاه یک و اللیم روستای ابتدای زمین فروش مزایده آگهی خالصه  

 

 مساحت به  اللیم روستای ابتدای کوهدشت، دهستان میاندورود، بخش نکا به ساری جاده 9 کیلومتر در زمین فروش مزایده

مربع متر 89 مساحت به بهرامی شهید خیابان پاسداران بلوار ساری شهرستان در واقع آپارتمان دستگاه یک و مربع متر 5741  

 مشجر زمین مزایده آگهی در شرکت و ریال میلیون پانصد آپارتمان مزایده آگهی در شرکت جهت: مزایده در شرکت تضمین*

 یا ماه 3 حداقل سررسید به معتبر بانکی نامه ضمانت یا  0106581076008 سیبا حساب به واریزی صورت به ریال دومیلیارد

  بانکی شده تضمین چک یا و مطالبات گواهی

 امور شرکت مرکز به مراجعه با 1400/  1/   23  تاریخ از توانند¬می متقاضیان: مزایده اسناد تحویل مکان و مهلت*

تماس شماره به نکاچوب سهامی شرکت ناز دشت جاده نکا، به ساری جاده 12 کیلومتر ساری در واقع(  قراردادها)حقوقی  

 امور به رسید اخذ قبال در 1400/ 01/  30 مورخ دوشنبه  روز 15 ساعت تا و دریافت را مزایده اسناد 9-01133722386 

 گشوده شرکت مدیریت دفتر در 1400/ 01/  31  مورخ شنبه سه  روز پیشنهادی هایپاکت. نمایند تسلیم قراردادها و حقوقی

. شود¬می  

 شرکت سهامی نکاچوب

 

 جهت ثبت آگهی و درج آگهي

روزنامه ها، اعم از آگهي مزایده، آگهی دعوت مجمع، مفقودي، دعوت 

...سهامداران، افزایش سرمایه و  

 .مي توانيد با کارشناسان ما تماس بگيرید

 برای ارتباط با ما از طریق واتساپ بر روی لينک کليک کنيد.

 

 

 

:تلفن تماس  

02177935176 

02177923473 

09392990204 

 

https://namayandegiroozname.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://web.whatsapp.com/send?phone=989392990204
https://web.whatsapp.com/send?phone=989392990204

