شرايط شركت درمزايده امالک شماره  ( 1400-10با شرايط نقدی – اقساطی)

برگ شماره يک

 )1امالک مورد مزايده با شرايط و کیفیت موجود که کامالً به رؤيت متقاضي رسیده و بصورت حداقل  %50نقد و  %45شش ماهه ( بدون کاارمزد
طي  2فقره چک  3ماهه) و  %5در زمان انتقال سند واگذار مي گردد .پیشنهاد با درصد ساه نقادب بیشاتر و زماان پردا ات کوتااه تار (باا
مقايسه ارزش فعلي مبالغ) در اولويت قرار مي گیرد.
 )2متقاضي پس از مطالعه دقیق شرايط (برگ شماره يک) مبادرت به تكمیل فرم پیشنهاد قیمت (برگ شماره )2مينمايد.
 )3متقاضي جهت شرکت در مزايده میبايست بمیزان  %5قیمت پايه (مبالغ در نظر گرفته شاده در ساتون ساهرده) بعناوان سپررده شارکت در
مزايده به صورت يک فقره چك بانكی در وجه قرض الحسنه حسابداریكل بانك سامان به شماره حساب  821-710-55000-2شپعبه جپا
جم کد  821و شماره شبا  IR580560082171000055000002و شماره شناسه ملی بانك سامان (10101972093قید نام متقاضي پیشانهاد دهناده
روب چک ضرورب است) ،تهیه و آن را به امور مالي شرکت تحويل داده و دو نسخه رسید تحويل چک را ا ذ نموده ،سهس يک نسخه از رساید

را بهمراه برگ شرايط شرکت در مزايده و برگ پیشنهاد قیمت (برگهاب شاماره  1و  )2و تصاوير شناسانامه و کاارت ملاي درپاکات دربساته
گذاشته و به دفتر شرکت(به آدرس زير صفحه) تحويل نمايد( .اصل يک نسخه رسید چک نزد پیشنهاد دهند باقي ميماند تا در هنگام استرداد چک
ارائه گردد).

 )4مهلاات دريافاات باارگ شاارايط و فاارم مزايااده (برگهاااب شااماره  1و  )2و بازديااد حااداک ر تااا پايااان وقاات ادارب (سااا ت)14:45
روز شنبه مورخ  1401/1/20مي باشد .همچنین مهلت تكمیل و ارائه پیشنهادات حداک ر تا پايان وقت ادارب روز دوشنبه ماورخ  1401/1/22واهاد
بود.
 )5به در واستها و پیشنهادات ناقص ،مشروط ،مخدوش  ،مبه و فاقد سهرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )6پاکت هاب مزايده دريافتي از شرکت کنندگان در مزايده رأس سا ت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/1/24در محل شرکت (به نشاني زيار
صفحه) بازگشايي و نتايج نهايي حداک ر ده روز پس از بازگشايي ا الم واهد شد .قرائت پیشنهادات دريافتي از شرکت کننادگان و مشاخص
شدن نفرات اول در جلسه بازگشايي پاکت ها دال بر برنده بودن شخص نمي باشد .حضور پیشنهاد دهندگان و يا نمايندگان قانوني ايشاان باا
دردست داشتن رسید شرکت در مزايده ،درجلسه بازگشايي پاکت ها با ر ايت فاصله اجتما ي بالمانع میباشد.
 )7سهرده نفر دوم تا پايان انعقاد قرارداد با برنده (نفر اول) مسترد نمي گردد .سهرده ساايرين پاس از ا االم نتیهاه قابال اساترداد اسات لایكن
پیشنهاد دهندگاني که مبلغ سهرده مزايده را بهاب چک بانكي به صورت واريز به حساب بانک سامان انهام داده باشند ،استرداد مبلغ واريازب
پس از  10روز کارب از زمان در واست کتبي متقاضي انهام واهد شد.
 )8برنده مزايده حداک ر ظرف مدت  7روز کارب پس از تاريخ نامه ابالغیه ،میبايست با احتساب سهرده شرکت در مزايده (بند ،)3ساق واريازب
ود را تا مبلغ سه نقدب (حداقل  %50يا بیشتر مطابق پیشنهاد متقاضي) افزايش دهد و طي مدت حداک ر  10روز نسبت به تحويال چاک
هاب سه غیر نقدب پیشنهاد ود به شرکت بهنادبنا اقدام نمايد(ثبت چکهاب صیادب در سامانه مربوطه و ارائه تصوير تايیديه آن به شارکت الزامیسات).
سهس نسبت به حضور و امضاء مبايعه نامه اقدام نمايد .چنانچه درمهلت مقرر برنده مزايده نسبت به انهاام مراحال ماذکور اقادام ننماياد ،باا
ضبط سهرده وب ،ملک با نفر بعدب معامله واهد شد.
 )9شرکت (فروشنده) در رد و يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار است .اهلیت مالي ريدار مي بايست براب فروشنده احراز گردد.
 )10هزينههاب کارشناسي و آگهي به هده برنده مزايده ميباشد.
 )11هزينه هاب مربوط به وارض ،مالیات و تنظی سند قطعي بعهده فروشنده میباشد ،ريدار صرفاً يک دوم از هزينه حق ال بت و حق التحريار
را پردا ت مینمايد .نمونه قرارداد جهت مطالعه متقاضي با ا تیار بانک در حذف و اضافه نمودن شروط الزم و مواد مبايعه نامه و ادم امكاان
حذف يا اضافه نمودن شروط و مواد مبايعه نامه براب متقاضیان به پیوست ارائه گرديده است .در صورت تمايل ريداران نقدب به ا اذ وام و
تسهیالت از بانكها يا موسسات ا تبارب با ر ايت شرايط مزايده و موافقت فروشنده کلیه هزينه هاب مربوطه و مرتبط باا تنظای ساند رهناي
بعهده ريدار مي باشد.
 )12درج مشخصات کامل ملک مورد پیشنهاد ،اصه شماره ردي ملک( مندرج در آگهي روزنامه) ،ناام و ناام اانوادگي و شاماره تلفان هماراه
پیشنهاد دهنده و وضعیت تصرف ملک(تخلیه /متصرفدار) به روب پاکت پیشنهاد الزامیست.
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