Нұр-Сұлтан қаласы, Ғабдуллин көшесі, 18 н.п. 3 мекенжайы бойынша орналасқан "Qazaq Banki" АҚ тарату комиссиясы 2021 жылғы "30" сәуір сағат 11.00-де
жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша мүлікті сату бойынша сауда-саттық өткізеді.
лот
нөмірлері
Лот №1
Лот №2
Лот №3
Лот №4
Лот №5
Лот №6
Лот №7
Лот №8

Қойылатын лоттың атауы (сипаттамасы)
Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH149525)
Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH149526)
Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH149529)
Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH155753)
Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH156277)
Өрт сөндіру жүйесі
Күзет-өрт сөндіру дабылы, автоматты өрт сөндіру жəне бейнебақылау
Қауіпсіздік жүйесі

бастапқы баға

минимальная цена

557 613,00
557 613,00
557 613,00
557 613,00
557 613,00
410 995,00
1 089 224,00
921 433,00

390 329,10
390 329,10
390 329,10
390 329,10
390 329,10
287 696,50
762 456,80
645 003,10

Кепілдік жарна Сатушының ағымдағы шотына 2021 жылғы "29" сәуір сағат 15.00-де аяқталатын бастапқы бағаның 5% - ын құрайды:
«Qazaq Banki» АҚ тарату комиссиясы, ЖБК KZ12125KZTJ001300310 "ҚР Ұлттық Банкі" РММ Алматы қ., БСК NBRKKZKX, БСН 950140000367, Кбе - 14.
Өтінімдерді қабылдау және сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу мына мекенжай бойынша жүргізіледі: Нұр-Сұлтан қаласы, Ғабдуллин көшесі, 18 үй, 3 т.е. ә. :
демалыс, мереке (сенбі, жексенбі жəне т.б.) күндерін қоспағанда, күн сайын 09 сағат 00 минуттан 18 сағат 00 минутқа дейін, түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін.
Аукционға тіркеу Ақпараттық хабарлама жарияланған күннен басталады жəне сауда-саттық басталғанға дейін 1 сағат бұрын аяқталады.
Сауда - саттықты өткізу әдісі-ағылшын. Аукцион қадамы 5%
Сату нысандарымен, Сауда-саттықты өткізу ережелерімен танысуға жəне басқа да ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады: Нұр-Сұлтан қ., Ғабдуллин к-сі, 18 үй,3 т. е. б., тел.+7 701
521 88 65, күн сайын 09 сағат 00 минуттан 18 сағат 00 минутқа дейін 11.04.2021 ж.бастап 29.04.2021 ж. дейін, түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін, демалыс, мереке
(сенбі, жексенбі жəне т. б.) күндерінен басқа.
Сатып алынған сатылым объектісі бойынша ақы төлеу талаптары – Сатушы мен Сатып алушы арасында сатып алу-сату шарты жасалғаннан кейін бес банктік күннен кешіктірілмейді. Сатып
алушы шартта көрсетілген соманы сатушының ағымдағы шотына аударады жəне оған растау ретінде тиісті төлем құжатының көшірмесін ұсынады.
Аукционға кіру билетін төлеген барлық тілек білдірушілер қатысады. Кіру билетінің құны 2917 теңге.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, аукционға қатысушылар, уəкілетті органның жəне кредиторлар комитетінің өкілдері кіру билеттерін төлеуден босатылады.
Аукционға «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабына жəне «Шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабына сəйкес бір-біріне қатысты үлестес əлеуетті сатып алушылар қатыстырылмайды.

