
 

                                                        

 )نوبت دوم( سهامی عامآگهی مزایده عمومی شرکت رپسی اریان گاز                                          
 

موجود و مشخص  گاز ) سهامی عام ( در نظر دارد ملک خود واقع در شیراز را از طریق مزایده عمومی با وضعایرانشرکت پرسی

 شده به فروش برساند . 

واحد بازرگانی ، از  9خیابان شهید برادران شاداب پالک  –خیابان سپهبد قرنی  –توانند با مراجعه به آدرس تهران متقاضیان می

 000/000/2با پرداخت مبلغ  (16صبح لغایت  8) همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت  09/3/1400لغایت  27/2/1400تاریخ 

به IR  550120000000005976450212شماره شبا بانک ملت شعبه ایرانشهر شمالی  5976450212ریال به شماره حساب 

اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات ، گازایرانشرکت پرسی نام به 13251170شناسه واریز  

 ساعت داده و از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا قرار مزایدهتکمیل شده در پاکات دربسته ا همراه با اوراق رپیشنهاد قیمت خود 

 تحویل و رسید دریافت نمایند . ) واحد حراست ، طبقه دوم ( به نشانی فوق االشاره  10/3/1400مورخ  دوشنبهروز  16

سؤال احتمالی در زمینه ملک موضوع مزایده ، با  یا هرگونه های الزم برای بازدید ومتقاضیان می توانند به منظور هماهنگی

تماس حاصل نمایند . بازگشایی پاکات با حضور نمایندگان شرکت  09171597893یا  071-32426085های شماره تلفن

خیابان  –نشانی تهران در  12/3/1400مورخ  چهارشنبهصبح روز   10رأس ساعت ، نهادهای نظارتی و متقاضیان ،گازایرانپرسی

از  ضمناً اسناد مزایده .گیردانجام می)سالن اجتماعات(  طبقه همکف 9خیابان شهید برادران شاداب غربی پالک  –سپهبد قرنی 

حویل اسناد مزایده بدیهی است در هنگام ت .به صورت اینترنتی قابل دریافت می باشد،  www.persiirangas.ir طریق سایت 

 الذکر نیز باید به صورت جداگانه تحویل این شرکت گردد . فیش فوقدر صورت دریافت اسناد از روی سایت ، 
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 گازاریانعمومی شرکت رپسیروابط                                                                                                                                                                           
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