НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн А178

дугаар тушаалаар Монголбанкны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй 00-20 ГАА улсын дугаар
бүхий Солонгос Улсад үйлдвэрлэсэн “KIA-SPORTAGE” авомашиныг нээлттэй дуудлага
худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэсэн.
1.

1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга
Марк

KIA SPORTAGE ( бага оврын жийп)

2.

Төрөл, эзлэхүүн

4 цилиндр, 2000 сс

4.

Үйлдвэрлэсэн он

2009 он

Хөдөлгүүр
3.
5.

Өнгө

Хар

Түлш

Бензин

6.

Төрөл

5 шатлалт, автомат

7.

Жолоо

Гидро

Урд

Үл хамаарах

Хурдны хайрцаг
Жолоо
8.

Тэнхлэг
9.

10.

Жолооны хүрдний байрлал

Зөв

Хойд

хамаарах

11.

Систем

ABS систем

13.

Хойд

Тоормоз
12.
14.
Дугуй
16.

Багтаамж
17.
18.

Урд

Диск

Зогсоол

Гар тоормоз

Дугуйн радиус

215-70-16

Суудлын тоо

5 хүн

Дугуйны норм

Шатахууны сав литр

Диск

дууссан

60 л

19.

Нийт гүйлт

21.

Өнгө үзэмж

20.

54,665.00 км

Ашигласан жил

6 жил

Гадаад өнгө үзэмж дунд зэрэг, салоны үзэмж
сайн

Нэмэлт тоноглол: Нөөц дугуй, аюулгүйн дэр, агааржуулагч, хөгжим, 4 дугуй хөтөлдөг (4WD), 4
цонх автомат, нэгдсэн хаалганы түгжээтэй

2. Дуудлага худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлага худалдаа болох хугацаа
Дуудлага худалдаа болох газар

Худалдах доод үнэ
Дуудлага худалдааны дэнчингийн хэмжээ

2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 10:00
цагт
Монголбанкны А байрны хурлын зааланд

4,000,000.00 (дөрвөн сая) төгрөг
Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу
1,000,000.00 (нэг сая) төгрөг
Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар
нөхцөл
худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14
хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс
Хүлээн авагч байгууллага: Монголбанк
Дансны дугаар: 4101000022
Дансны нэр: Бусад
3. Дуудлага худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

1.Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 10:00
цаг хүртэл Монголбанкны “А” байрны 1 дүгээр давхрын 2 тоот өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа
хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй болохыг анхаарна уу.

2.Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт нь зөв, цэвэр бөглөсөн худалдаанд оролцох
хүсэлтийн маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх ( аж ахуйн нэгжийн хувьд
улсын бүртгэлийн гэрчилгээ) –ний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар зэрэг баримтаас бүрдэнэ.
4.Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Худалдах автомашины талаарх мэдээлэл, дуудлага худалдааны журам, худалдаанд
оролцох хүсэлтийн маягтыг Монголбанкны www.mongolbank.mn цахим хуудасны “Зар” хэсгээс
эсвэл Монголбанкны “А” байрны 1 давхрын 2 тоот өрөөнөөс ирж авна уу.
Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-30, Монголбанк, Лавлах утас: 310633
МОНГОЛБАНК

