شرايط شركت درمزايده امالک شماره  ( 99-2با شرايط نقدی – اقساطی)

برگ شماره يک

 )1ملک مورد مزايده با شرايط و کیفیت موجود که کامالً به رؤيت متقاضي رسیده و بصورت حددال  %30نقدد و  %65يکسداهه ( بددو
کارمزد ) و  %5در زما انتقال سند واگذار مي گردد .در شرايط لیمتي مساوی پیشنهاد با درصد سهم نقددی بیشدتر در اوهويدت لدرار
مي گیرد .ضمنا" تسويه ک ثمن معامله نیز در محدوده زماني کمتر از يکسال براساس ضوابط جاری بانک اوهويت محسوب شده و در
لیمت پیشنهادی هحاظ خواهد شد.
 )2متقاضي پس از رؤيت کام مورد مزايده و مطاهعه دلیق شرايط (برگ شماره يک) مبدادرت بده تکمید در پیشدنهاد لیمدت (بدرگ
شماره )2مينمايد.
 )3متقاضي جهت شرکت در مزايده میبايست بمیزا  %5لیمت پايه (مباهغ در نظر گر ته شده در ستو سپرده) بعنوا سدپرده شدرکت
در مزايده يک قره چک بانکي در وجه حسابداری ک بانک سامان به شماره حساب  821-710-55000-2شعبه جام جم کد
 821و شماره شبا  IR580560082171000055000002با لید نا متقاضي صدور چک ،تهیه و آ را به امور ماهي شرکت تحوي داده
و دو نسخه رسید مربوطه را اخذ و سپس يک نسخه از رسید مذکور را بهمراه برگ شرايط شرکت در مزايده و بدرگ پیشدنهاد لیمدت
(برگهای شماره  1و  )2و تصوير شناسنامه و کارت ملي درپاکت دربسته گذاشته و بده د تدر معاوندت امدال و اموال(بده آدرس زيدر)
تحوي و رسید دريا ت دارد.
 )4مهلددت دريا ددت بددرگ شددرايط و ددر مزايددده (برگهددای شددماره  1و  )2حددداک ر تددا پايددا ولددت اداری (سددا ت)14:45
روز شنبه مورخ  99/5/11مي باشد .همچنین مهلت بازديد و تکمی و ارائه پیشنهادات حداک ر تا پايا ولت اداری روز دو شننبه مدورخ
 99/5/13خواهد بود.
 )5بازديد از امال مورد مزايده با هماهنگي معاونت امال و اموال شرکت صر اً در ايا کاری هفته ( شننبه اهدي چهارشننبه ) میسدر مدي
باشد .بديهياست پس از انقضای مدت مذکور امکا شرکت در مزايده وجود نخواهد داشت.
 )6به درخواست ها و پیشنهادات نالص ،مشروط ،مخدوش  ،مبهم و الد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )7پاکت های مزايده دريا تي از شرکت کنندگا در مزايده رأس سا ت  10صبح روز چهار شنبه مدورخ  99/5/15در محد شدرکت (بده
نشاني زير) بازگشايي و نتايج نهايي حداک ر يک هفته پس از بازگشدايي ا دال خواهدد شدد .لرائدت پیشدنهادات دريدا تي از شدرکت
کنندگا و مشخص شد نفرات اول در جلسه بازگشايي پاکت ها دال بر برنده بود شخص نمي باشد.
 )8سپرده نفر دو تا پايا انعقاد لرارداد با برنده (نفر اول) مسترد نمي گردد .سپرده سايرين پس از ا ال نتیجه لاب استرداد است.
 )9برنده مزايده حداک ر ظرف  7روز کاری پس از ا ال نتیجه میبايستي با احتساب سپرده شرکت در مزايدده ( بندد  ،)3سدق واريدزی
خود را تا مبلغ سهم نقدی مرتبط با هر ملک (حدال  %30يا بیشتر مطابق پیشنهاد متقاضي) ا زايش و نسبت بده حضدور و تنظدیم و
امضاء مبايعه نامه الدا نمايد .چنانچه درمهلت مقرر برنده مزايده نسبت به انجا مراح بعدی الدا ننمايد با ضبط سپرده وی با نفدر
بعدی معامله خواهد شد.
 )10شرکت ( روشنده) در رد و يا لبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار است .اهلیت ماهي خريدار مي بايست برای روشنده احراز گردد.
 )11هزينههای کارشناسي و آگهي ( به نسبت ) بعهده برنده مزايده ميباشد.
 )12هزينه های مربوط به وارض ،ماهیات و تنظیم سند لطعي بعهده روشنده میباشد خريدار صر اً يک دو ازهزينه حدق اه بدت و حدق
اهتحرير را پرداخت مینمايد .نمونه لرارداد امال جهت مطاهعه متقاضي به پیوست ارائده گرديدده اسدت.در صدورت تمايد خريددارا
نقدی به اخذ وا و تسهیالت از بانکها يا موسسات ا تباری با ر ايت شرايط مزايده و موا قت روشدنده کلیده هزينده هدای مربوطده و
مرتبط با تنظیم سند رهني بعهده خريدار مي باشد.
 )13زما تحوي یزيکي مورد مزايده در هنگا تنظیم مبايعه نامه با توا ق طر ین تعیین مي گردد.
 )14درج مشخصات کام ملک مورد پیشنهاد خاصه شماره ردي ملک در آگهي روزنامه متقاضیاني که پاکدت مزايدده را از طريدق پسدت
ارسال مي نمايند اهزامیست.
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كليه شرايط را قبول دارم.

صادره از
و تلفن ثابت شماره

بننه
كدشهر

ضمن بازديد و رؤيت كامل مورد مزايده از شرايط شركت درمزايده بشرح فوق مطلع و مفاد
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فرم پيشنهاد قيمت شركت درمزايده امالک شماره 99-2
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ضمن بازديد و رؤيت كامل مورد مزايده از شرايط شركت درمزايده بشرح بنر

شنماره

يک مطلع و بدينوسيله قيمت پيشنهادی خود را جهت خريد اعالم می دارم.
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