شرايط شركت درمزايده امالک شماره  ( 1401-3با شرايط نقدی – اقساطی)

برگ شماره يک

شركت توسعه و عمران بهناد بنا به وكالت از بانک سامان امالک مندرج در آگهی شماره  1401-3را با شرايط ذيل بفروش می رساند:

 )1امالک مورد مزايده با شرايط و کیفیت موجود که کامالً به رؤيت متقاضي رسیده و بصورت حداقل  %30نقد و  %65يکساله ( بدون کارمزد طیي
 4فقره چک  3ماهه) و  %5در زمان انتقال سند واگذار مي گردد .پیشنهاد با درصد سهم نقدی بیشتر و زمیان پرداتیت کو یاه یر (بیا مقايسیه
ارزش فعلي مبالغ) در اولويت قرار مي گیرد.
 )2متقاضي پس از مطالعه دقیق شرايط (برگ شماره يک) مبادرت به کمیل فرم پیشنهاد قیمت (برگ شماره )2مينمايد.
 )3متقاضي جهت شرکت در مزايده میبايست بمیزان  %5قیمت پايه (مبالغ در نظر گرفته شده در ستون سپرده) بعنوان سپرده شرکت در مزايیده
به صورت يک فقره چك بانكی /واریز نقدی در وجه قرض الحسنه حسابداریكل بانك سامان به شممماره حسمما  821-710-55000-2شممعبه
جام جم کد  821و شماره شبا  IR580560082171000055000002و شماره شناسه ملی بانممك سممامان (10101972093قیید نیام متقاضیي پیشینهاد
دهنده روی چک ضروری است) ،هیه و آن را به امور مالي شرکت حويل داده و دو نسخه رسید حويل چک را اتذ نموده ،سپس يیک نسیخه از

رسید را به همراه برگ شرايط شرکت در مزايده و برگ پیشنهاد قیمت (برگهای شماره  1و  )2و صوير شناسینامه و کیارت ملیي در پاکیت در
بسته گذاشته و به دفتر شرکت(به آدرس زير صفحه) حويل نمايد( .اصل يک نسخه رسید چک نزد پیشنهاد دهند باقي ميماند ا در هنگام اسیترداد
چک ارائه گردد).

 )4مهلیییت دريافیییت بیییرگ شیییرايط و فیییرم مزايیییده (برگهیییای شیییماره1و )2و بازديییید حیییداکتر یییا پايیییان وقیییت اداری(سیییا ت)14:45
روز شنبه مورخ  1401/5/22ميباشد.همچنین مهلت کمیل و ارائه پیشنهادات حداکتر ا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1401/5/24تواهد بود.
 )5به درتواستها و پیشنهادات ناقص ،مشروط ،مخدوش  ،مبهم و فاقد سپرده ر یب اثر داده نخواهد شد.
 )6پاکت های مزايده دريافتي از شرکت کنندگان در مزايده رأس سا ت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/5/26در محل شرکت (بیه نشیاني زيیر
صفحه) بازگشايي و نتايج نهايي حداکتر ده روز پس از بازگشايي ا الم تواهد شد .قرائت پیشنهادات دريیافتي از شیرکت کننیدگان و مشیخص
شدن نفرات اول در جلسه بازگشايي پاکت ها ،دال بر برنده بودن شخص نمي باشد .حضور پیشنهاد دهندگان و يا نمايندگان قیانوني ايشیان بیا
دردست داشتن رسید سپرده شرکت در مزايده ،درجلسه بازگشايي پاکت ها با ر ايت فاصله اجتما ي بالمانع میباشد.
 )7سپرده نفر دوم ا پايان انعقاد قرارداد با برنده (نفر اول) مسترد نميگردد .سپرده سايرين پس از ا الم نتیجه قابل استرداد است لییکن پیشینهاد
دهندگاني که مبلغ سپرده مزايده را بجای چک بانکي به صورت واريز به حساب بانک سامان انجام داده باشند ،استرداد مبلغ واريیزی پیس از 10
روز کاری از زمان درتواست کتبي متقاضي انجام تواهد شد.
 )8برنده مزايده حداکتر ظرف مدت  7روز کاری پس از اريخ نامه ابالغیه ،میبايست با احتساب سپرده شرکت در مزايیده (بنید ،)3سیق واريیزی
تود را ا مبلغ سهم نقدی مر بط با هر ملک (حداقل  %30يا بیشتر مطابق پیشنهاد متقاضي) افزايش دهد و طي میدت حیداکتر  10روز نسیبت
به حويل چک های سهم غیر نقدی در وجه بانک سامان ،پیشنهاد تود به شرکت بهنادبنا اقدام نمايد(ثبت چیکهیای صییادی در سیامانه مربوطیه و
ارائه صوير ايیديه آن به شرکت الزامیست) .سپس نسبت به حضور و امضاء مبايعه نامه اقدام نمايد .چنانچه درمهلت مقیرر برنیده مزايیده نسیبت بیه
انجام مراحل مذکور اقدام ننمايد ،با ضبط سپرده وی ،ملک به نفر بعدی واگذار تواهد شد.
 )9شرکت (فروشنده) در رد و يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار است .اهلیت مالي تريدار مي بايست برای فروشنده احراز گردد.
 )10هزينههای کارشناسي و آگهي (به نسبت) بعهده برنده مزايده ميباشد.
 )11هزينه های مربوط به وارض ،مالیات بعهده فروشنده میباشد ،تريدار صرفاً يک دوم از هزينه حق التبت و حق التحريیر را پرداتیت مینمايید.
نمونه یپ فرمت قرارداد جهت مطالعه متقاضي در ابلو ا النات شرکت نصب گرديده که با وجه به شیرايط امیالک بانیک اتتییار در حیذف و
اضافه نمودن شروط الزم و مواد مبايعه نامه را دارد ،مضافاً امکان حذف يا اضافه نمودن شروط و مواد مبايعه نامه برای متقاضیان وجود نخواهید
داشت .در صورت مايل تريداران نقدی به اتذ وام و سهیالت از بانکها يا موسسات ا تباری با ر ايت شرايط مزايده و موافقت فروشینده کلییه
هزينه های مربوطه و مر بط با نظیم سند رهني بعهده تريدار مي باشد.

 )12درج مشخصات کامل ملک مورد پیشنهاد ،تاصه شماره ردي ملک( مندرج در آگهي روزنامه) ،وضعیت صرف ملک( خلیه/متصرفدار) همچنین مشخصات
پیشنهاددهنده تاصه نام و نام تانوادگي ،شماره لفن همراه ،آدرس پستي و کد پستي (به صورت واضح) بر روی پاکت پیشنهاد الزامیست.

 )13تلع يد از امالک متصرفدار بر هده تريدار مي باشد.
 )14فروش ملک ردي يک امالک خلیه ( جاری رشت) بدون ارائه مفاصا حساب امین اجتما ي تواهد بود و تريدار با امضاء ايین برگیه هرگونیه
اد ايي در اين تصوص را از تود سلب و ساقط مي نمايد.
 )15انتقال امالک موجود در جزيره قشم با وجه به شرايط موجود در منطقه و اسناد موجود صورت مي گیرد.
اينجانب
نشاني
همراه
نام و نام تانوادگي:

به
صادره از
شماره ملي
به شماره شناسنامه
فرزند
کدشهر وشماره
و لفن ثابت شماره
کد پستي
ضمن بازديد و رؤيت کامل مورد مزايده ،از شرايط شرکت درمزايده بشرح فوق مطلع و مفاد کلیه شرايط را قبول دارم.
اريخ وامضاء:

نشانی شرکت  :تهران خیابان شریعتی نرسیده به پل همت روبروی پارک شریعتی برج سامان طبقه پنجم ضلع شرقی شرکت بهنادبنا تلفن  021-22310000داخلی 5617

ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺮﻛﺖ درﻣﺰاﻳﺪه اﻣﻼک ﺷﻤﺎره ١٤٠١-٣

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ

ﻓﺮزﻧﺪ

ﺻﺎدره از

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺑﺮگ ﺷﻤﺎرە دو

و ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﮐﺪﺷﻬﺮ

و ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻤﺎره

 ،از ﺷــﺮاﻳﻂ ﺷــﺮﻛﺖ در

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه

ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﺸﺮح ﺑﺮگ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﻄﻠﻊ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﻋﻼم ﻣﯽ دارم.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﮏ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﺮف ﻣﻠﮏ

ردﯾﻒ ﻣﻠﮏ در آﮔﻬﯽ............... :

......................................

)ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار /ﺗﺨﻠﯿﻪ(:

ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻠﮏ............................... :

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ
......................................................................................................................................................................................................
ﻋﺮﺻﻪ)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(...............:

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ در آﮔﻬﯽ:

اﻋﯿﺎن) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(............... :

..............................................................................رﯾﺎل

ﻗﯿﻤﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻋﺪد:

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺣﺮوف :

...............................................................رﯾﺎل

 ........................................................................................................................رﯾﺎل

درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻧﻘﺪی ...... :درﺻﺪ

زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻞ ﺛﻤﻦ

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ........ﻣﺎه ﻃﯽ  ............ﻓﻘﺮه ﭼﮏ

اﻣﻀﺎء:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه:
ﺗﺎرﯾﺦ :

:

!

"

&'( )*# +,-

%

5617 ' $ 021 -22310000 ./' # $ #

