


  64054617 تلفن شرکت بهنادبنا  پنجم ضلع شرقیطبقه   برج جام  شریعتی نرسیده به پل همت روبروی پارک شریعتیخیابان : تهران  نشانی شرکت 

 اقساطی( –) با شرايط نقدی  1400-1امالک شماره  شرايط شركت درمزايده
 

) بيدو   هيکسيا   %65 ونقيد  %30 حيدال  صيور ب وموجود که کامالً به رؤيت متقاضي  رييیده و کیفیت با شرايط  مورد مزايدهملک  (1
صيد ييهن نقيدی ط لیمت  مساوی پیشنهاد با دردر شراي واگذار م  گردد.در زما  انتقال يند  %5 و( ماهه  3فقره چک  4ط  کارمزد 

  بیشتر در او ويت لرار م  گیرد.
( 2برگ شماره)پیشنهاد لیمت متقاض  پس از رؤيت کام  مورد مزايده و مطا عه دلیق شرايط )برگ شماره يک( مبادر  به تکمی  فرم  (2

 نمايد.م 
 ه شيرکت دربعنوا  ييپرد (در نظر گرفته شده در يتو  يپرده مبا غ)لیمت پايه  %5بمیزا  مزايده میبايست  متقاض  جهت شرکت در (3

 شعبه جام 821-710-55000-2به شماره حساب  بانک سامان کلحسابداری قرض الحسنه وجيه مزايده يک فقره چک بانک  در
   شيرکت بيه اميور ميارا آ  تهیيه و با لید نام متقاض  صدور چک ، IR580560082171000055000002 و شماره شبا 821جم کد 
پیشنهاد برگ  ومزايده  نسخه ريید مربوطه را اخذ و يپس يک نسخه از ريید مذکور را بهمراه برگ شرايط شرکت در و دوداده تحوي  
حويي  و رييید ت)به آدرس زير( شرکتدرپاکت دربسته گذاشته و به دفتر و تصوير شناينامه و کار  مل  ( 2و  1)برگهای شماره لیمت 

 دريافت دارد.

 ( 14:45حييداک ر تييا پايييا  ولييت اداری )يييا تو بازديييد ( 2و  1لييت دريافييت بييرگ شييرايط و فييرم مزايييده )برگهييای شييماره مه (4
ميورخ   شننبهروز  باشد. همچنین مهليت تکمیي  و ارا يه پیشينهادا  حيداک ر تيا پاييا  وليت اداری  م 7/7/1400 مورخشنبه چهار روز
 خواهد بود. 10/7/1400

( میسير مي   رشننبهچهاا ي   شننبهدر ايام کياری هفتيه )  با هماهنگ  معاونت امالک و اموال شرکت صرفاًمزايده  موردبازديد از امالک  (5
 خواهد داشت.ن مزايده وجود ايت پس از انقضای مد  مذکور امکا  شرکت دربديه باشد.

 خواهد شد.ترتیب اثر داده نفالد يپرده  ، مبهن وبه درخوايتها و پیشنهادا  نالص، مشروط، مخدوش  (6
بيه ) شيرکتمحي   در 12/7/1400 ميورخ  شننبه دو روز صيب  10رأس يا ت دريافت  از شرکت کنندگا  در مزايده  های مزايده  پاکت (7

ا  از شيرکت کننيدگ لرا ت پیشنهادا  دريافت پس از بازگشاي  ا الم خواهد شد.  يک هفتهبازگشاي  و نتايج نهاي  حداک ر  نشان  زير(
ماينيدگا  نو ييا دهندگا   حضور پیشنهاد   اول در جلسه بازگشاي  پاکت ها دال بر برنده بود  شخص نم  باشد.و مشخص شد  نفرا

 یباشد.مبالمانع با ر ايت فاصله اجتما   ها  درجلسه بازگشاي  پاکت ،مزايده با درديت داشتن ريید شرکت درلانون  ايشا  
 .ايت لاب  ايترداد ا الم نتیجه با برنده )نفر اول( مسترد نم  گردد. يپرده يايرين پس از انعقاد لرارداددوم تا پايا   يپرده نفر (8
 ی خيودقف واريزي(، 3) بند با احتساب يپرده شرکت در مزايده پس از ا الم نتیجه میبايست  کاری روز  7 ظرف  حداک رمزايده برنده  (9

ظيین و امضيا  حضيور و تننسبت بيه افزايش و ( شتر مطابق پیشنهاد متقاض يا بی %30حدال  مبلغ يهن نقدی مرتبط با هر ملک )را تا 
بعيدی  ربيا نفيپرده وی الدام نمايد. چنانچه درمهلت مقرر برنده مزايده نسبت به انجام مراح  بعدی الدام ننمايد با ضبط ييمبايعه نامه 

  معامله خواهد شد.
 گردد. رازاحاهلیت ما   خريدار م  بايست برای فروشنده مختار ايت. شرکت )فروشنده( در رد و يا لبول يک يا کلیه پیشنهادا  (10

 باشد.م مزايده برنده  بعهده  ) به نسبت (کارشناي  و آگه   هایهزينه (11
حيق   بيت و احيق هزينيه  خريدار صرفاً ييک دوم از ،هزينه های مربوط به  وارض، ما یا  و تنظین يند لطع  بعهده فروشنده میباشد (12

خيذ بيه ارا  نقيدی در صور  تماي  خريدابه پیويت ارا ه گرديده ايت. نمونه لرارداد جهت مطا عه متقاض ت مینمايد.رداخا تحرير را پ
ظین يند مرتبط با تن ووام و تسهیال  از بانکها يا مويسا  ا تباری با ر ايت شرايط مزايده و موافقت فروشنده کلیه هزينه های مربوطه 

 .باشد رهن  بعهده خريدار م 
  .گردد تعیین م طرفین مورد مزايده در هنگام تنظین مبايعه نامه با توافق  فیزيک زما  تحوي   (13
 ست.یبه روی پاکت پیشنهاد ا زام (آگه  روزنامهدر  مندرج )خاصه شماره رديف ملک، رج مشخصا  کام  ملک مورد پیشنهادد (14

به       صادره از                                شماره ملی و   به شماره شناسنامه      فرزند                                        اينجانب                    

و تلفنن                                   كد پستی                                                                 نشانی 

از شرايط شنركت ، مورد مزايده ضم  بازديد و رؤيت كامل    همراه شماره و        شهركد                           ثابت شماره 

 نام و نام خانوادگی:  مفاد كليه شرايط را قبول دارم. درمزايده بشرح فوق مطلع و

 امضاء:و تاريخ                                                                       

 
  

 برگ شماره يک



 

  64054617 تلفن طبقه پنجم ضلع شرقی شرکت بهنادبنا  برج جام  خیابان شریعتی نرسیده به پل همت روبروی پارک شریعتی : تهران  شرکت  نشانی

 

  1400-1امالک شماره  شركت درمزايده فرم پیشنهاد قیمت
 

      صادره از                                شماره ملی و   ه شماره شناسنامه ب    فرزند                         اينجانب                           

                و تلفن ثابت شماره                                    كد پستی        به نشانی 

برگ شمماره از شرايط شركت درمزايده بشرح  ،ضمن بازديد و رؤيت كامل مورد مزايده    همراه شماره             شهركد

  دارم. می اعالمجهت خريد بدينوسیله قیمت پیشنهادی خود را  مطلع ويک 

 مشخصات ملک:

 ملک نشانی (د/ ندارددار)  متصرف رديف ملک در فهرست مشخصات

   

 (يالر قیمت پايه) (مترمربع اعیان) (مترمربععرصه) اربریك نوع ملک

     

 :متقاضی پیشنهادی و زمان تسويه درصد سهم نقدی ، قیمت 

 يالر                                                                                                                    به حروف                يالر                            به عدد                                                 

 ماه  .......... .....................   زمان تسويه كل ثمن معامله                                                                 درصد  ............ ................... درصد سهم نقدی:  

 

 مضاء:ا                                                                                                         :پیشنهاد دهنده نام و نام خانوادگی

                                                                                                                                                        

                                                                                              تاريخ:                       

 

 دوبرگ شماره 
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