
  مسکونی  میرداماد آپارتمان  شرایط مزایده
 

با سایر مشاعات و  متر مربع 5/126به متراژ  طبقه همکف  دانگ عرضه و اعیان آپارتمانشش مشخصات ملک : -1

   با وضعیت طلق 16  پالک –قبادیان شرقی  -خیابان دوم –میرداماد  –واقع در تهران  مشترکات  

 میزان سپرده : -1

چک ریال می باشد که می بایست بصورت      5،000،000،000مبلغ    الزم جهت شرکت در مزایده  ریالی  سپردهمیزان  

 تهیه و تحویل گردد. جنوب شرقدر وجه شرکت بنیاد بتن و یا ضمانت نامه بانکی تضمینی بانکی 
 

 دریافت اسناد مزایده :  نحوه بازدید و -2

و دریافدت    ملدکاز  جهت بازدیدد  با هماهنگی قبلی    روزه بجز ایام تعطیلهمه    داوطلبان شرکت در مزایده می توانند 

 اسناد مزایده مراجعه  نمایند.

 

 : روش تعیین برنده مزایده و تاریخ و نحوه برگزاري -3

توسط کمیسیون معدامالت بازگشدایی و برندده     17/08/1401در تاریخ  پیشنهاد قیمت و مدارک ارائه شده    پاکتهای

توجه به شرایط و باالترین مبلغ پیشنهادی انتخاب و معرفی می شدود و هیدات مددیره شدرکت بنیداد بدتن مزایده با  

 جنوب شرق در رد کلیه پیشنهادها و یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار خواهد بود.

 :نحوه ارائه مدارک و پاکت هاي الف و ب  -4

نمایندد. شدرکت پاکدت الدف و ب تحویدل  2رت زیر و در متقاضیان می بایست مدارک و پیشنهاد قیمت خود را بصو

 ضمناً محتویات پاکات بشرح زیر خواهد بود :

محتویات پاکت الف( شامل سپرده شرکت در مزایده )بصورت چک تضمین شدده بدانکی و یدا ضدمانت نامده  -

 مزایده.بانکی به نام شرکت بنیاد بتن جنوب شرق( بهمراه فرم امضاء و مهرشده شرایط 

 محتویات پاکت ب( شامل فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت باید باشد.  -

-  

 شود. پاکت های الف و ب مهر و موم شده وهر دو داخل پاکت دیگری قرار گرفته و آن نیز مهر و موم   : قابل توجه

 تعهدات برندگان مزایده : -5



بده حسداب درصدد بهداء  خریدداری شدده   95به واریز    می بایست نسبت  یک هفته  مزایده حداکثر ظرف مدت  هبرند 

  شرکت نمایند.اقدام و فیش واریزی را تحویل جنوب شرق بتن شرکت بنیاد

از خریدار دریافت ن خسارت تاخیر  یال به عنوار  10.000.000در غیر اینصورت برای هر روز تاخیر مبلغ    بدیهی است

روز شرکت بنیاد بتن می تواند نسبت به فسدخ معاملده بدا ضدبط 15به بیش از  خواهد شد و درصورت افزایش تاخیر  

  سپرده اقدام نماید.

بنیاد بتن ضبط و بدا  شرکت درصورتیکه برنده مزایده بهر دلیل از انجام معامله انصراف ورزد، سپرده ریالی وی به نفع

ناع ورزیده و در مهلت مقرر اقدام به واریدز قیمدت می شود و چنانچه نفر دوم نیز از انجام معامله امت  نفر دوم معامله  

 ضبط خواهد شد.  شرکت بنیادبتنننماید، میزان سپرده ریالی وی نیز به نفع  مبلغ معامله 

 هزینه های آگهی برگزاری مزایده به عهده  برنده مزایده خواهد بود .

 پیشنهاد : سپرده و مشخصات -6

به سپرده هایی که مخدوش و یا کمتر از مبلغ تعیین شده و یا بغیر از چک تضمین شدده بدانکی و یدا ضدمانت نامده 

و پیشنهادهای که بعد از انقضدای   به پیشنهاد قیمت هایی که بصورت مشروط، مبهم و بدون سپردهبانکی بوده و نیز  

 ترتیب اثر داده نمی شود.مدت مقرر در آگهی و اصل شود 

 ایر موارد :س -7

تنها به اشخاصی اجازه شرکت در مزایده داده خواهد شد که شرایط مزایده را شخصاً مهر و امضاء نمایند )نمایندده   -

برای اشخاص حقیقی قابل قبول نمی باشد و اشخاص حقوقی نیز بایستی برای نماینده خود حتماً معرفی نامه صدادر 

بانکی و یا ضمانتنامه بانکی بعنوان درخواست کننده قیددگردد  الزم  نمایند( و مشخصات کامل آنها در چک تضمینی

 فاکتور رسمی به نام شخص برنده مزایده صادرخواهدشد.  بعد از انجام معاملهبه ذکراست 

فاصله یدک   سپرده ریالی آن دسته از شرکت کنندگان در مزایده که برنده نشده اند )به غیر از نفر اول و دوم( به -

 عیین برندگان در قبال رسید دریافتی مسترد خواهد شد.پس از تروز 

تمامی اشخاص شرکت کننده درمزایده درزمان تحویل مدارک مزایده می بایست کارت شناسایی معتبدر بهمدراه  -

 خود داشته باشند.

 ... تداریخ....................................ا کد ملی به شماره/ با کداقتصادی به شماره :  .................. ب.....................  شرکت :  /اینجانب

 ........................................................................................................................................................ ................  به آدرس :...........تولد .

و شماره تلفن .................................. کلیه شرایط مندرج در این فرم را با امضداء و مهدر کلیده صدفحات آن درخصدوص 

 ول می نمایم.قب مورخ ............. مزایده

 

 امضاء و مهر         


