
  مسکونی  میرداماد آپارتمان  مزایده شرایط
 

بن سشنرر ماشنعنو     متر مربع  5/126ب  متراژ    طبق  هاکف  دانگ عرضش    اعان  پانتمان شش  مشخصاخام م :   -1

   بن  ضعات طلق 16  االک –قبندرن  شرقی  -خانبن  د م –ماردامند  – اقع دت مهرا   ماترکنو  

 میزان سپرده   -1

چک ترنل می بنششه ک  می بنرتشت برش تو     5،000،000،000مبلغ    الزم جهت ششرکت دت مزاره   ترنلی  سشررد مازا   

 مها    مح رل گردد. جن ب شرقدت  ج  شرکت بناند بتن   رن ضاننت ننم  بننکی مضاانی بننکی 
 

 دریافت اسناد مزایده    نحوه بازدید و -2

  دترشنتشت    ملشکاز  جهشت بشنزدرشه  بشن هاشنهن ی قبلی    ت ز  بجز ارشنم معياشلهاش   دا طلبشن  ششششرکشت دت مزارشه  می م اننشه 

 اسنند مزاره  مراجع   نانرنه.

 

   روش تعیین برنده مزایده و تاریخ و نحوه برگزاري -3

م سش  کااتشا   معنمالو بنزگاشنری   برنه     19/06/1401دت منترخ  اااشنهند قاات   مهاتک اتاه  ششه   انکتهنی

م ج  ب  شرار    بنالمررن مبلغ ااانهندی انتخنب   معرتی می ش د   هانو مهرر  شرکت بناند بتن جن ب مزاره  بن  

 شرق دت تد کلا  ااانهندهن   رن قب ل هرکهام از ااانهندهن مختنت خ اهه ب د.

  نحوه ارائه مدارک و پاکت هاي الف و ب  -4

نانرنه. ضاننً شرکت  انکت الف   ب مح رل    2تو زرر   دت  متقنضان  می بنرتت مهاتک   ااانهند قاات خ د تا بر 

 محت رنو انکنو بارح زرر خ اهه ب د :

محت رنو انکت الف( ششنمل سشررد  ششرکت دت مزاره  وبرش تو چک مضشاان ششه  بننکی   رن ضشاننت ننم    -

 مزاره .بننکی ب  ننم شرکت بناند بتن جن ب شرق( بهارا  ترم امضنء   مهرشه  شرار  

 محت رنو انکت ب( شنمل ترم مکاال شه  ااانهند قاات بنره بنشه.  -

-  

 ش د. انکت هنی الف   ب مهر   م م شه   هر د  داخل انکت در ری قرات گرتت    پ  ناز مهر   م م   : قابل توجه

 تعهدام برندگان مزایده   -5



ب  حتششنب دتصششه بهنء  خررهاتی شششه    95ب   اترز    می بنرتششت نتششبت  رک هفت   مزاره  حهاکثر ظرف مهو   برنه 

  شرکت نانرنه.اقهام   تا   اترزی تا مح رل جن ب شرق بتن شرکت بناند

از خررهات دترنتت    ختشنتو منخار  رنل ب  عن ات  10.000.000دت غار ارنرش تو برای هر ت ز منخار مبلغ   بهرهی اسشت

ت ز ششرکت بناند بتن می م انه نتشبت ب  تتشخ معنمل  بن ضشب  15ب  با  از خ اهه ششه   دتصش تو اتزار  منخار  

  سررد  اقهام نانره.

بناند بتن ضشب    بن   ششرکت  دتصش تماک  برنه  مزاره  بهر دلال از انجنم معنمل  انرشراف  تزد، سشررد  ترنلی  ی ب  نفع

نشن   تزرشه    دت مهلشت مقرت اقشهام بش   اترز قااشت می شششش د   چنشننفش  نفر د م ناز از انجشنم معشنملش  امت نفر د م معشنملش   

 ضب  خ اهه شه.  شرکت بناندبتنننانره، مازا  سررد  ترنلی  ی ناز ب  نفع  مبلغ معنمل  

 هزرن  هنی پگهی برگزاتی مزاره  ب  عهه   برنه  مزاره  خ اهه ب د .

 پیشنهاد   سپرده و مشصاام -6

ک  مخه ش   رن کاتر از مبلغ معاان شششه    رن برار از چک مضششاان شششه  بننکی   رن ضششاننت ننم     ب  سششررد  هنری

  اااشنهندهنی ک  بعه از انقضشنی    ب  اااشنهند قاات هنری ک  برش تو ماشر م، مبه    به   سشررد بننکی ب د    ناز  

 مرماب اثر داد  نای ش د.مهو مقرت دت پگهی   اصل ش د 

 سایر موارد   -7

منهن ب  اششخنصشی اجنز  ششرکت دت مزاره  داد  خ اهه ششه ک  ششرار  مزاره  تا ششخرشنً مهر   امضشنء نانرنه ونانرنه    -

برای اششخن  حقاقی قنبل قب ل نای بنششه   اششخن  حق قی ناز بنرتشتی برای نانرنه  خ د حتانً معرتی ننم  صشندت  

اننتننم  بننکی بعن ا  دتخ اسشت کننه  قاهگردد  الزم نانرنه(   ماشخرشنو کنمل پنهن دت چک مضشاانی بننکی   رن ضش

 تنکت ت تسای ب  ننم شخص برنه  مزاره  صندتخ اههشه.  بعه از انجنم معنمل ب  ذکراست 

تنصشل  رک   سشررد  ترنلی پ  دسشت  از ششرکت کننهگن  دت مزاره  ک  برنه  ناشه  انه وب  غار از نفر ا ل   د م( ب  -

 دت قبنل تساه دترنتتی متترد خ اهه شه.اس از معاان برنهگن  ت ز 

مانمی اششخن  ششرکت کننه  دتمزاره  دتزمن  مح رل مهاتک مزاره  می بنرتشت کنتو ششننسشنری معتبر بهارا   -

 خ د داشت  بنشنه.

 ... منترخ....................................ن که ملی ب  ششانت / بن کهاقترشندی ب  ششانت  : .................. ب..................... ششرکت : /ارنجننب

 ........................................................................................................................................................ ................  ب  پدتس :...........م له .

  شششانت  ملفن .................................. کلا  شششرار  منهت  دت ارن ترم تا بن امضششنء   مهر کلا  صششفحنو پ  دتخرشش    

  ل می نانر .قب م تخ ............. مزاره 

 
  

 امضاء و مهر         



 


