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شركت در مزايده عمومي اعالم مي دارم كليه شرايط مزايده و اسناد مزايده از جمله نمونه قرارداد انجام معامله را دريافت كرده و كامالً مالحظه
و مطالعه كرده و مورد قبول است و از تاريخ و زمان بازگشائي و انعقاد قرارداد ،مطلع و ملك به رويت اينجانب/اين شركت رسيده و از كم و كيف
آن به درستي آگاه بوده و با علم و اطالع از ضوابط و شرايط مزايده كليه تعهدات مندرج در برگ شرايط شركت درمزايده ،برگ پيشنهاد قيمت،
قرارداد فروش را تاييد كرده و قبول دارم .اينجانب/شركت اقرار مي كنم ضمن دارا بودن كليه شرايط و صالحيت الزم ،فاقد هرگونه ممنوعيت
قانوني جهت انجام معامله بوده و اذعان ميكنم كليه اظهاراتم موافق و منطبق با واقعيت بوده و چنانچه خالف آن اثبات گردد ،موسسه حق ضبط
سپرده و منظور كردن آن به حساب خود را دارد و مسئوليت هر گونه پاسخگوئي به مراجع قانوني بر عهده اينجانب/اين شركت بوده و حق
هرگونه اعتراض يا ادعائي را از خود سلب و ساقط كردم.
تاريخ................................. :

امضاء................................... :

مهر شركت ...................................

 )1شررركت كننرردگان در مزايررده بايررد فاقررد هررر گونرره ممنوعيررت قررانوني جهررت انجررام معررامالت برروده و ميبايسررتي نمونرره پرريش نرروي
قرارداد ،برگره پيشرنهاد قيمرت و سراير اسناد شرركت در مزايرده را برراي هرر يرك از امرالع از شرعب اعرالم شرده موسسره اعتبراري ملرل
دريافت و بره دقرت مطالعره و برا درج كرد و مشخصرات ملرك مرورد نظرر آن را بصرورت خوانرا و بردون قلرم خروردگي تكميرل و امضراء و در
پاكتهاي جداگانه قرار دهند.
 )2ترتيب قراردادن و تحويل اسناد و مدارع توسط شركت كنندگان در مزايده به شرح ذيل است:
-1-2پدكننتضمي ن

ضاصررل فرريش واريررزي برره شررماره حسرراب  041011040100801422بنررام موسسرره اعتبرراري ملررل (قابررل واريررز در

كليه شعب موسسه اعتباري ملل در سراسر كشور) در پدكتضالف ض
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-2-2پدكتضاساد ض بررگ تكميرل و امضراء شرده شررايط شرركت در مزايرده ،نمونره پريش نروي

امضراء شرده قررارداد ،كپري مصرد (برابر

اصررل شررده) صررفحه اول شناسررنامه و كررارت ملرري متقاضرري در خصررود اشررخاد حقيقرري و در مررورد شررركتها (اشررخاد حقرروقي) ،كپرري
مصد (برابر اصرل شرده) اسا سرنامه و آخررين تغييررات منردرج در روزنامره رسرمي متضرمن مشخصرات صراحبان امضراي مجراز ،بره همرراه
معرفي نامه نماينده تام االختيرار برا امضراي مجراز و مهرر شرركت برا قيرد شناسره ملري و كرد اقتصرادي و كپري مصرد (برابرر اصرل شرده )
شناسنامه و كارت ملي صاحبان امضاي مجاز شركت مجاز شركت در پدكتضب ض
-3-2پدكننتضپ هنناقد ض :ننت ضبرررگ پيشررنهاد قيمررت برره طررور صررحي و برردون قيررد و شرررن و بررا درج رقررم پيشررنهادي برره عرردد و برره
حروف در پدكتضج.
متقاضرريان مرري بايسررت پاكتهرراي مربوطرره را بصررورت در بسررته و مهررر شررده و بررا درج مشخصررات كامررل و نشرراني و شررماره تلفررن ثابررت و
همررراه برره روي همرره پاكتهررا ،همرره روزه بررين سرراعت 9الرري  16و حررداك ر تررا روز يكشررنبه مررورخ  1397/08/27برره دفتررر اداره امررالع و
سرراختمان موسسرره برره نشرراني :تهررران ،خيابرران شرريراز جنوبي،نرسرريده برره اتوبرران همررت،نبش كوچرره رضرروان پررالع  7طبقرره  4سرراختمان
اداره مركزي موسسه اعتباري ملرل و يرا در شهرسرتانها بره شرعب اعرالم شرده موسسره اعتبراري ملرل در قبرال اخر رسريد تحويرل دهنرد.
بديهي است هر گونه اخطار يرا ارسرال بره نشراني منردرج در روي پاكتهرا ابرالغ شرده محسروب مري گرردد مگرر آنكره مراترب تغييرر نشراني
كتبا به شركت اعالم شود.
)3شركت كنندگان محترم در مزايده جهرت ارائره پيشرنهاد برراي هرر يرك از امرالع ميبايسرتي حرداقل ميرزان  5درصرد قيمرت پايره مرورد
مزايررده اعررالم شررده توسررط موسسرره در آگهرري منرردرج در روزنامرره را نقررداً برره شررماره حسرراب  041011040100801422بنررام موسسرره
اعتبرراري ملررل (قابررل واريررز در كليرره شررعب موسسرره اعتبرراري ملررل در سراسررر كشررور) واريررز و فرريش پرداخترري آن را بعنرروان سررپرده در
مزايده در پاكت مربوطه قرارداده و تحويل دهند.
)4ضروريست براي هر رديف پيشرنهادي (بره ازاي هرر ملرك) پاكرت هراي جداگانره (هرر رديرف پاكرت الرف ،ب،ج) بره گونره اي كره در بنرد
( )2آمده است تهيه و تحويل داده شود.
)5متقاضرريان بايسررتي در انتخرراب ملررك و تكميررل اورا و تسررليم پاكتهررا دقررت كننررد ،زيرررا پر
تغيير ،باز پ

از تحويررل پاكتهررا و اخر رسرريد ،تعرروي ،

گيرري و انصرراف از شرركت در مزايرده پ يرفتره نمري شرود .مسرئوليت هرر گونره اشرتباه در محتويرات پاكتهرا كره مري توانرد

به تشخيص موسسه موجب ح ف شركت كننده در مزايده و ضبط سپرده مربوطه گردد ،برعهده شركت كنندگان مي باشد.
)6پيشنهادهايي كه مربهم  ،مشررون و بردون سرپرده يرا برا سرپرده كمترر از  5درصرد قيمرت پايره مزايرده باشرد و يرا بعرد از انقضراي مردت
مقرر ارائه شود فاقد اعتبار و باطل است و در مزايده شركت داده نمي شود.
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) 7امررالع بررا وضررعيت و اوصرراف موجررود و اطالعررات منرردرج در آگهرري مزايررده بفررروش مرري رسررد و فروشررنده هيچگونرره تعهرردي جهررت
احداث ،تكميل ،نصب ،بازسازي احتمالي و غيره نردارد .متقاضري برا علرم بره اوصراف و وضرعيت موجرود در مزايرده شرركت كررده و حرق هرر
گونه اعتراض و ادعائي بعدي در اين خصود را از خود سلب و ساقط كرد.
) 8بازديد از ملك يرا امرالع برا همراهنگي شرعب موسسره يرا اداره امرالع و سراختمان مقردور بروده و ارائره پيشرنهاد شرركت در مزايرده بره
منزله بازديد از ملك يا امالع توسط شركت كننده مي باشد.
)9چنانچه قيمرت پايره مزايرده فرروش هرر يرك از امرالع تمليكري واقرع در شهر سرتان هرا بريش از پرنل ميليرارد ريرال و در مراكرز اسرتانها
بيش از ده ميليرارد ريرال و در تهرران بريش از بيسرت ميليرارد ريرال باشرد ،پاكرت هراي پيشرنهادات دريرافتي برراي گشرايش بره كميسريون
معررامالت موسسرره ارجرراع مرري شررود .سرراير پيشررنهادهاي واصررله در سرراعت  10روز چهارشررنبه مررورخ  1397/08/30در محررل شررركت
بازگشائي و صورتمجل

شده و براي تعيين برنده مزايده به كميسيون معامالت ارجاع ميگردد.

مبصره 1ضشركتضپ هاقد ض هادگدنض رضجلسهضبدزگهدئيضآزا ضاست .ض
) 10بازگشايي و بررسي محتويرات كليره پاكرت هرا پيشرنهادي متقاضري در حضرور اعضراي كميسريون بره ايرن ترتيرب انجرام مري گيررد كره
ابتدا پاكرت تضرمين (پاكرت الرف) بازگشروده شرده ترا در صرورت كامرل برودن تضرمينات و صرحت آن ،پاكرت ب گشروده شرده و در صرورت
كامرل برودن كامررل مردارع منرردرج در پاكرت ب ،پاكررت ج گشروده خواهررد شرد و نتيجرره آن برا رعايررت آيرين نامرره معرامالت صورتجلسرره و
نفرات اول و دوم مزايده مشرخص مري گردنرد .در صرورت عردم كفايرت يرا نراقص برودن يرا تكميرل نبرودن منردرجات و شررايط پاكرت الرف،
پاكت ب گشوده نخواهد شد و در صورت نقص پاكت ب ،پاكت ج گشوده نخواهد شد و در سوابق نگهداري مي شوند.
مبصره 2ضموسسهض رضر ضيدض:بولضه هضيدضهرضيكضازضپ هاقد ضهدضمختدرضاست .ض
)11پ

از بررسي شررايط شرركت كننردگان و احرراز صرحت انجرام مزايرده ،كميسريون معرامالت برا مشرخص شردن نفرر اول و دوم ،نتيجره

مزايررده را ضررمن نصررب در تررابلوي اعالنررات و سررايت موسسرره ،بره برنررده مزايررده برره آدرج منرردرج در برررگ شرررايط شررركت در مزايررده نيررز
ارسرال مرري كنررد .سرراير متقاضريان شررركت كننررده در مزايررده برره جرز نفرررات اول و دوم مرري تواننررد ظررف مرردت  10روز برره اسررت ناي ايررام
تعطيل رسمي بعد از اعالم برنده مزايده ،حضوراً جهت دريافت سپرده به موسسه مراجعه كنند.
)12با اعالم نتيجه مزايده ،برنده مزايرده مكلرف اسرت از تراريخ اعرالم ،ظررف مردت  10روز بره اسرت ناي ايرام تعطيرل رسرمي برا مراجعره بره
دفتر اداره امالع و ساختمان موسسه و پرداخت درصد نقردي بهراي مرورد معاملره برا توجره بره شررايط ذكرر شرده در بنرد ( ،)14نسربت بره
انعقاد قرارداد ،اقدام نمايد .عدم رعايت كامل مروارد فرو الر كر  ،بمنزلره انصرراف از انجرام معاملره تلقري و سرپرده نفرر اول ضربط مري گرردد
و برگزار ك ننده مزايرده حرق دارد ملرك موضروع قررارداد را بره حرائزين شررايط بعردي واگر ار و برنرده يرا برنردگان برا امضرا ذيرل برگهراي
شرايط شركت در مزايده حق هرگونه اعتراض را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط اعالم كردند.
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) 13در صورتي كه برنده اول مزايده از تراريخ اعرالم نتيجره مزايرده ظررف مردت  10روز بره اسرت ناي ايرام تعطيرل رسرمي نسربت بره انعقراد
قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معاملره برا توجره بره شررايط ذكرر شرده در بنرد ( )14اقردام ننمايرد ،سرپرده شرركت در مزايرده او
به نفع موسسه ضربط مري گرردد و مراترب بره شخصري كره پيشرنهاد او در مرتبره دوم قررار گرفتره اسرت ابرالغ خواهرد شرد .اگرر وي نيرز از
تاريخ اعالم ظرف مدت  10روز به اسرت ناي ايرام تعطيرل رسرمي نسربت بره انعقراد قررارداد و پرداخرت درصرد نقردي بهراي مرورد معاملره برا
توجه به شرايط ذكر شده در بند ( )14اقدام ننمايد سپرده او نيز به نفع موسسه ضبط مي شود.

)14ضنقدضوضا:سدط ض
 30%بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد و تحويل،ض %70بهاي مورد معامله به صورت تسهيالت بانكي دريافت مي گردد.
در شرايط نقد/اقسان پ

از دريافت درصد نقدي ،برنده مزايده جهت تشكيل پرونده تسهيالتي به يكي از شعب موسسه (با توجه به محرل وقروع

ملك) معرفي خواهد شد تا ضمن انجام مراحل مربوطه پ

از تكميل پرونده الباقي وجه مورد معامله همزمان با انتقال سند رسمي و ترهين ملك

بصورت تسهيالت بانكي با نرخض%18ضوض رض36ض:سطضمسدوي دريافت خواهد شد.
مبصرهض 3ض رضفروشضا:سدطيض رضصورميضكهضمتقدضيض رضنظرض اشتهضبدشدضبدضشرايطضنقديضنسبتضبهضخريدضملكضا:دامضن ديندض :نتض
پديهضمزايدهضمه ولض%10ضمخف فضميضگر  .ض
ض
ضنقدي ض 50%بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد%45 ،ضهمزمان با تحويل مورد معامله و  %5همزمان با تنظيم سند رسمي دريافت مي گردد.
) 15تنظيم سند رسمي و انتقال مورد معامله و اعطاء يا تفوي

وكالت به برنده مزايده منون به پرداخت تمامي بهاي مورد معامله خواهد بود.

مبصره 4ضكل هضامالكضبدضوضن ضموجنو ضبنهضفنروشضم رسنادضوض رضصنورتض اشنت ضمتصنر ،ضمسنوول تضمخل نهضوضكل نهضهزيانهض
هديضمتعلقهضبهضعقدهضخريدارضمنيضبدشندضوضاخن ضرضنديتضمدلنكض منلضمدل)دننه ض رضامنالكضاو:ندفي،ضسنر:فلي،ضمنلضكسنوضوض
پ ههضوسديرضموار ضفرض هضوضمتصورهضوضپر اختضهزياهضهديضمربوطهضم دمدًضبهضعقدهضخريدارضم بدشد .ض
مبصره 5ضپر اختضكل هضهزياهضهديضمور ضمزايدهضازض:ب ن ضهزيانهضهنديضكدرشادسني،ضاگقنيضوضمنلضمزاينده ملضمزايندهضمعند لض
يكض رضصدض :تضپديه ضوضكدضرهگ ريضملكضمربوطهضبهضعقدهضبرندهضمزايدهضميضبدشد .ض
مبصرهض 6ضهزياهض فترضاساد ضرس يضشدم ضملضالثبتضوضمنلضالتررينرضجقنتضماظن دضسنادضرسن يضبدل ادصنفهضبعقندهضخريندارض
وضفروشادهضميضبدشد .ض
ض
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