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شرکت آتیه سازان صنعت و معدن )سهامی خاص( درنظر دارد دو باب آپارتمان خود با مشخصات ذیل را با شرایط نقدی و اقساطی از 
طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، هماهنگی الزم برای بازدید از امالک و رؤیت مدارک و 
دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/04/05 لغایت 1400/04/14 همه روزه )به جز ایام تعطیل( از ساعت 9 تا 16 به نشانی: تهران، سعادت آباد، 

بلوار سرو غربی، خیابان آسمان، نبش آسمان ششم غربی، پالک 28، طبقه سوم مراجعه و یا از طریق تلفن، تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت برای دریافت پاکت های دربسته حاوی قیمت پیشنهادی، فیش واریزی سپرده و سایر
اسناد و مدارک شرکت کنندگان در مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 است.

 مالحظات:
مبلغ  چهارم  طبقه  آپارتمان  برای  و  ریال   4.990.000.000 مبلغ  سوم  طبقه  آپارتمان  برای  مزایده  در  شرکت  سپرده  میزان   ۱
5.040.000.000 ریال بوده که می بایست به صورت فیش واریز نقدی طبق مندرجات اسناد مزایده تهیه و در پاکت های دربسته به 

شرکت تسلیم گردد.
۲ پیشنهادهای فاقد امضا، کمتر از قیمت پایه، مخدوش، مبهم، مشروط، ناقص از نظر سپرده یا مدارک و نیز پیشنهادات واصله بعد 

از مهلت مقرر از درجه اعتبار ساقط بوده و به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳ جلسه بازگشایی پاکت های واصله از سوی متقاضیان شرکت در مزایده رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/04/15 در 
محل شرکت به نشانی فوق الذکر برگزار خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزایده یا نماینده ایشان در جلسه مذکور با ارائه رسید 

آزاد است.
۴ امالک عرضه شده با وضع موجود به فروش می رسد و بازدید از امالک و رؤیت مدارک مربوطه الزامی است.

۵ شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله اطالع و قبول تمامی ضوابط و شرایط مزایده می باشد و صرف شرکت در مزایده حقی را 
برای متقاضیان خرید ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

۶ هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
 تلفن های تماس: 26764006)021( – داخلی های 101، 102 و 104
w w w . a s s m c o . c o m  سایت اینترنتی شرکت: 

نحوه دریافت ثمن معامله از برنده نهایی مزایده به شرح جدول ذیل است:
توضیحاتهنگام انتقال سندمابه التفاوت اقساطیهنگام عقد قراردادمالحظات

-10%-90%نقدی

شرایط پرداخت حداکثر 8 ماهه10%40%50%اقساطی
 توضیح: مابه التفاوت ثمن فروش اقساطی طی 4 مرحله و به صورت چک 2ماهه دریافت خواهد شد.

توضیحاتقیمت پایه )ریال(پالک ثبتیمورد مزایده

یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی به مساحت 

188/20 مترمربع در طبقه 
سوم شرقی دارای سند

35/18122
نقدی 99.793.050.000 ریال

اقساطی 112.000.000.000 ریال

احداثی در ساختمان 9 واحدی با 2 طبقه زیرزمین، دارای 
استخر، سونا و جکوزی، آسانسور، سالن ورزشی و... – 
دارای 2 پارکینگ و یک باب انباری – فروش به صورت 

نقدی و اقساطی با وضعیت و مستندات موجود

یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی به مساحت 

188/20 مترمربع در طبقه 
چهارم شرقی دارای سند

35/18124
نقدی 100.781.100.000 ریال

اقساطی 113.000.000.000 ریال

احداثی در ساختمان 9 واحدی با 2 طبقه زیرزمین، دارای 
استخر، سونا و جکوزی، آسانسور، سالن ورزشی و... – 
دارای 2 پارکینگ و یک باب انباری – فروش به صورت 

نقدی و اقساطی با وضعیت و مستندات موجود

آگهی مزایده شماره 1400/1
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