
 

 یه و شرایط فروش اموال اسقاطی (ع)اطال

کیلالورر  بباله سالسالمیمی مرلالول      044مقالران ققرییالی   بمیرسالادر   به اطالال  رریالرانام مرمالر     

 از طریق مزایره حضونی به فروش رواهر نسیره  لذا شرکت کننررام مرمر بنبیمانسمام بیالیز

سپربه شرکت بن مزایره  بابتنیال  444/444/3میلغ  فوقحضون بنجلسه جهت شرکت بن مزایره 

بادشالااه علالو    به نام بیمارستان شهدای تکاب نزد بانک صاادرا   به نام بیمارستان شهدای تکاب نزد بانک صاادرا     11115233611101111523361110به حساب شمانه 

ایال  اطالعیاله    بالا   همالراه  ناوانیزو فیش مربوطه  ملیدزببادک  سزشمی و ررمات بهراشمی بنمادی

بن جلسه ( 81/40/70) و بن موئر مقرن  امضاء شره بن بارل ساکت بنبسمه به حراست شیمه قرویل

 :فروش حضون بهم نسادنر

 

 شرایط اختصاصی :

بالرای   با هماهنای داهیادی بیمانسمام ممقاضیام می قوادنر  ) ببه های مرلول بیالیز ( اقال  مونب مزایره :  

  بازبیر دماینر. مزایرهاز اقال  مونب  یک بان

اسمفابه  بفروش میرسر و رریران مجازبه وببا وضع موجبوبه  اسقاطی مزایرهمونب  ببه های : 8قیصره 

 آم وبن صونت مشاهره عواقب بعری دخواهر بوبه قرت هیچ شرایطی)بروم قیریل و رربشره( مجرب 

 .به عهره رریران رواهر بوب

داهرانی رواهالر   بیمانسمامسپربه بردره اول و بو  مزایره قا زمام سایام کان وقسویه حساب بن حساب سپربه  -1

 شر. 

کننررام ) به جز دفر اول و بو  ( سس از اعال  دمیجه مزایره و طی مراحالل ابانی مربوطاله   سایر شرکت سپربه -2

 مسمرب رواهر شر.

قابل اسالمرباب رواهالر    بن مهلت قعیی  شره دفر اول سربارت اصل میلغ فروش سپربه دفر بو  بعر از  -3

 بوب.

نا ضالیط  وی مزایالره  سالپربه شالرکت بن     بیمانسالمام  چنادچه بردره اول حاضر به ادجا  معاملاله دشالوب    -4

  دفالر بو  سالپربه وی دیالز    سپس مراقب به بردره بو  ابالغ رواهر شر بن صونت اممنالا رواهر دموب 

 بریهی است هیچاوده اعمراضی بن ای  رصوص مسمو  دخواهر بوب.اربب. ضیط می

 رواهر شر.بردره ویل سس از وانیز کل میلغ سیشنهابی به صونت یمجا قربن بنر یک  مزایرهمونب  اقال  -5

بررزانی جلسه فروش و قنظیم صونت جلسه از زمام  کانینوز 2ظرف مرت  مملف رواهر بوب مزایرهبردره    -6

روسپس دسیت باله  دمایوانیز براساس هرکیلو وزم   برآونب و سیشنهابی نا بصونت یمجا میلغ کل بردره مزایره  

 نفمان رواهر شر.5نا  از معامله قلقی و با بردره برابر بنربن غیر ای  صونت   امم اقرا  دمایراقال  ادمقال 



 

شرکت کننررام مرمر  برای اسمرباب سپربه روب سس از ادجا  مراحل مزایره شمانه ی حساب ) شالمانه شالیا(    -7

قرجیراً بادک صابنات به دا  روب نا دیز همراه با اطالعیه و فیش وانیزی بن بارل ساکت قالرانبابه و قرویالل   

 دماینر .

 

 

 

 محل مهر و امضاء شرکت کننده
 


