بهنام خدا

شرکت نوژان صنعت آتی ساز
برگ پیشنهاد وتعهدنامه شرکت در مزایده ( 85-99/6ویژه ساختمان اولدوز اردبیل)
(مخصوص اشخاص حقیقی)  :اینجانب  /اینجانبان  .........................................................فرزند  ....................................دارای شماره شناسنامه
 ........................صادره از  ......................................با کد ملی  ...........................................................به شرح زیر تقاضای شرکت در مزایده را دارم /داریم :
(مخصوص اشخاص حقوقی)  :شرکت /موسسه /سازمان  ....................................................به شماره ثبت .......................اداره ثبت .........................با
مدیریت و امضاء مجاز آقای /خانم  .....................................به عنوان ....................................و آقای/خانم  ............................................بهعنوان
 .................................به موجب آگهی شماره  ........................به تاریخ  ...........................در روزنامه رسمی ،به شرح زیر تقاضای شرکت در مزایده را دارد :
پالک ثبتی ملک :

ردیف روزنامه – استان:

کد پرونده :

نشانی ملک:

مبلغ پایه مندرج در آگهی:

مبلغ پیشنهادی متقاضی :

ریال

عددی

ریال

حروفی

ریال

شرایط خرید"الف"

( %58نقد الباقی اقساط  85ماهه با سود )%85

شرایط خرید"ب" ( %53نقد الباقی اقساط  85ماهه با سود )%85

شرایط خرید"ج"

( %58نقد الباقی اقساط  63ماهه با سود )%85

شرایط خرید"د" ( %83نقد الباقی اقساط  85ماهه با سود )%85

شرایط خرید نقدی ( %83نقد الباقی ظرف مدت  5ماه  -بدون سود -مشمول  %8تخفیف)

الزاماً فقط یکی از گزینههای فوق (شرایط خرید) ،تعیین گردد.

توجه:

 -1در تعیین شرایط فوقالذکر ،ستون "شرایط فروش" در متن آگهی مزایده مالک خواهد بود .در صورت عددم تممیدل و یدا انت داأ تو مدان دو مدورد از
شرایط خرید فوق (شرایط اقساطی و شرایط نقدی) ،شرایط فروش مندرج در متن آگهی لحاظ خواهد شد.
 -2متقاضیان شرایط خرید الف ،أ ،ج و د اممان انت اأ شرایط "خرید نقدی" را دارند ،لیمن در صورت تمایل به خرید نقدی ایدن قبیدل امدالک ،در بدرگ
پیشنهادی میباید "فقط گزینه نقدی" را انت اأ نمایند.
 -3اولویت واگذاری با فروش نقدی است.
 -4پیشنهادهای با پیش پرداخت بیشتر یا اقساط کوتاهتر از شرایط مندرج در آگهی ،نسبت به سایر پیشنهادهای اقساطی در الویت میباشند.

-

شماره حساب نزد بانک پاسارگاد :

-

نام و نام خانوادگی صاحب حساب :

کد ملی صاحب حساب ..................................................... :

همچنین بدینوسیله اعالم مینمایم کلیه اطالعات الزم توسط نمایندگان شرکت در اختیار اینجانب قرار گرفته و از مورد مزایده بازدید نمودهام و
برگ شرایط مزایده را نیز به دقت مطالعه نموده و با قبول کلیه شرایط مزایده این پیشنهاد را امضا مینمایم و موظف به رعایت کلیه شرایط
مندرج در برگ شرایط مزایده میباشم و ضمن عقد خارج الزم به شرکت حق و اختیار و وکالت بالعزل میدهم که در صورت عدم انجام هر یک از
تعهدات از سوی اینجانب به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده ،شرکت میتواند سپرده شرکت در مزایده اینجانب را بدون هیچ تشریفاتی راساً
ضبط و وصول نماید و اینجانب حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در خصوص ضبط و وصول مبلغ سپرده مذکور به عنوان خسارت و غیره در قبال
شرکت و مالک از خود سلب و ساقط نمودم .ضمناً سایر اطالعات به شرح جدول ذیل اعالم میگردد :
فیش واریز نقدی به شماره  .....................به تاریخ  ...................به مبلغ  .....................................ریال

مش صات فیش واریزی تضمین شرکت در مزایده :

(معادل  %5قیمت پایه مزایده ملک مورد تقاضا) به حساأ شماره 538-5833-83856983-5

به نام شرکت نوژان صنعت آتی ساز نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی (کد )201
شماره تلفنهای تماس جهت دسترسی سریع و ضروری :

تلفن ثابت به شماره  ...............................و تلفن همراه به شماره ........................................

نشانی (اقامتگاه قانونی) و کد پستی اینجانب :
تابلو و بنر

کانالهای تلگرامی

اینستاگرام

دیوار و شیپور

وأسایت شرکت

روزنامه استانی

تراکت

دوستان

نحوه اطالع از مزایده:
مشاورین امالک

همماران شعبه

تاریخ ......................

سایر موارد ............................................................................................... ....................... :
 8از 8

اثر انگشت و امضای متقاضی

برگ شرایط مزایده 85-99/6
شرکت نوژان صنعت آتی ساز مقیم  :تهران ،خیابان احمد قصیر (ب ارست) ،خیابان دهم ،پالک  ،21طبقه اول که ذیالً به طدور اختصدار،
"شرکت" نامیده میشود ،حسب مورد اصالتاً و یا به نمایندگی از طرف مالک ،امالک /حق سدرقفلی /حدق کسدب و پیشده و تجدارت و ...
قابل فروش را به شرح آگهی مندرج در سایت شرکت و روزنامههای استانی (حسب مورد) با شرایط ذیل عرضه نموده و از طریدق مزایدده
عمومی بهفروش میرساند :
شرایط :
 -1متقاضی موظف است ،ملک /حق سرقفلی و ...مورد نظر خود را از بین ردیفهای مندرج در آخرین آگهی مزایده انت اأ نماید.
 -2شرکت ،ملک  /حق سرقفلی را با شرایط نقد و یا نقد و اقساط (حسب مورد) در وضعیت موجود واگذار مینماید.
 -3متقاضی خرید اعالم و تایید مینماید که ملک مورد مزایده را رویت و بازدید نموده و از کیفیات و خصوصدیات و مش صدات و حقدوق
ممتسبه و وضعیت مالمیت و کاربری آن از هر حیث و جهت ،کامالً اطالع دقیق و صحیح حاصل نموده است و هیچ گونده ادعدایی در
این خصوص از متقاضی و یا برنده مزایده مسموع ن واهد بود.
 -4تنظیم مبایعهنامه با برنده مزایده در قالب عقد بیع انجام خواهدد گرفدت و هرگداه برندده مزایدده کلیده تعهددات خدود را بده موجدب
مبایعهنامه مذکور اجرا نماید ،نسبت به انتقال رسمی مالمیت و تنظیم سند رسمی مورد مزایده به ایشان اقدام خواهد شد.
 -5فروش و انتقال سرقفلی از طریق مبایعهنامه و با قبض و و اقباض خواهد بود.
 -6متقاضی نمیتواند با یک پاکت و یک فرم و یک برگ شرایط مزایده ،بیش از یک مورد را اعم از خریدد ملدک  /حدق سدرقفلی تقاضدا
نماید .بدیهی است برای هر مورد تقاضا ،باید فرمها و اسناد جداگانهای را تهیه نماید.
 -7متقاضی خرید بایستی برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و برگ شرایط مزایده را پس از تکمیسل و امضسا و اثسر
انگشت (مخصوص اشخاص حقیقی) و یا مهر و امضای مجاز (مخصوص اشخاص حقوقی) به روی کلیه صفحات به انضمام
تصاویر شناسنامه و کارت ملی و تصویر خوانای فیش واریزی بابت  %8تضمین شرکت در مزایده را در "پاکت مخصسوص
مزایده" به صورت مهر و موم شدده و اصل فیش واریزی را خارج از پاکت ،تحویل شرکت یا نماینسدگان محلسی آن دهسد و
رسید دریافت نماید .ضمناً در پشت پاکت ،نام و نام خانوادگی خود ،شماره مزایده ،ردیف آگهی و کد پرونده را ذکر کند.
تذکر مهم  :متقاضیان دارای ش صیت حقوقی میبایست ذیل برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده را به مهر و امضای
دارندگان حق امضا برسانند .همچنین عالوه بر مدارک ذکر شده در قسمت فوق ،تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی مربوطه
را در پاکت م صوص مزایده قرار دهند.
تبصره :در صورت ارائه و یا تودیع  %5فوق الذکر به طرق دیگر توسط متقاضی و قبول این موضوع توسط شرکت ،تمامی موارد ذکر شده در
برگ شرایط شرکت در مزایده اعم از استرداد و یا ضبط سپرده مذکور ،در این خصوص نیز مجری خواهد بود.
تذکر مهم :پیشنهادها حتماً در "پاکت مخصوص مزایده" ارائه و قبل از تحویل ،از صحت و تممیل محتویات آن اطمینان حاصل گردد.

متقاضی م تار خواهد بود در جلسه گشایش پاکتهای حاوی پیشنهادها که زمان و ممان آن در روزنامه قید گردیدده بدا ارائده رسدید
تحویل فیش واریزی شرکت کند .بدیهی است عدم حضور متقاضی در جلسه مذکور  ،تحت هر شرایط و به هر دلیدل اعدم از موجده و
غیر موجه مانع گشایش پاکتهای مزایده ن واهد شد( .تغییر در ممان و زمان یا برگزاری و عدم برگزاری حضوری ،از طریق صدفحات
مجازی شرکت اطالع رسانی میگردد).
 -8ارائه پیشنهاد از طرف متقاضی در حمم آن است که نامبرده از جزییات و کم و کیف مورد مزایده کامالً مطلع بوده و حق هرگونه ادعا
یا اعتراض بعدی را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط نمود.
 -9قیمت اعالم شده از سوی متقاضی نباید از قیمت پایه کمتر باشد .در غیر ایدن صدورت ،مبلدغ واریدزی بابدت  %5تضدمین شدرکت در
مزایده ایشان ضبط و وصول خواهد شد.
 -10متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ تعیین شده در آگهی ،مهلت خواهد داشدت تدا مددارک مدذکور را بده دفتدر
شرکت یا نمایندگیهای معرفی شده از سوی شرکت تحویل نماید .بدیهی است به پیشنهادهای مبهم ،کمتر از قیمت پایه ،م ددوش،
مشروط ،مغایر با شروط مزایده ،بدون سپرده و ناقص از نظر اطالعات و مدارک ،ترتیب اثر داده ن واهد شد و باطل میگردند و ضدمناً
سپرده شرکت در مزایده این دسته از پیشنهاد دهندگان نیز ضبط و وصول خواهد شد.
اثر انگشت و امضای متقاضی
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برگ شرایط مزایده 85-99/6
 -11متقاضی پس از تسلیم پاکت پیشنهاد خود ،حق انصراف و یا تعویض پاکت و یا درخواست استرداد مبلغ واریزی بابت تضمین شدرکت
در مزایده را ندارد و در صورت انصراف ،مبلغ تودیعی در بند  7ضبط و وصول میگردد.
 -12شرکت پنج روز پ

از گشایش پاکت ها و انجام تشریفات الزم ،در روز شنبه به تاریخ  ،8599/88/58برنسده مزایسده را

تعیین و از طریق نشانی اینترنتی  www.nozhansanat.irو یسا ارسسال پیامسک بدا سدر شدماره  39356566688اعسمم
مینماید .برنده مزایده مکلف است حداکثر تا روز سهشنبه به تاریخ  8599/85/38به محل شرکت و یا نماینسدگیهسای
معرفی شده از سوی شرکت مراجعه نموده و نسبت به پرداخت مبالغ و چکهای مندرج در بند  88و امضای مبایعهنامسه
مطابق نمونه و فرمت شرکت ،که با امضای ذیل این برگه مورد موافقت متقاضی واقع گردیده اقدام نماید.
تبصره  :پ

از اعمم نتایج نیز ،برنده مزایده حق انصراف نداشته و عدم مراجعه جهت امضای مبایعهنامه در مهلت مقرر،

به منزله انصراف وی از مزایده محسوب میگردد و در این صورت سپرده مذکور در بند  7ضبط خواهد شد.
 -13پس از اعالم نتایج مزایده ،سپرده نفرات اول و دوم نزد شرکت نگهداری و سپرده سایر متقاضیان حداکثر تا روز پنجشنبه
به تاریخ  8599/88/53به حساأ اعالمی نزد بانک پاسارگاد واریز میگردد .همچنین سپرده نفر دوم (درصورت انعقاد مبایعهنامه با
نفر اول) حداکثر تا روز دوشنبه به تاریخ  ،8599/85/88به حساأ اعالمی واریز خواهد شد.
تبصره : 8نفر دوم به شرکت کنندهای اطالق میگردد که باالترین پیشنهاد را پس از برنده مزایده ارائه نموده مشروط بر ایدنکده تفداوت
قیمت پیشنهادی ایشان با قیمت پیشنهادی نفر اول از ده درصد قیمت پایه جهت شرکت در مزایده بیشتر نباشد.
تبصره : 5انعقاد قرارداد با نفر دوم منوط و مشروط به موافقت هیأت مدیره شرکت میباشد.
تبصره :5در صورت وجود دو پیشنهاد یمسان (از لحاظ مبلغ پیشنهادی و شرایط پرداخت) بابت یک مورد مزایدده ،برندده بده تشد یص
شرکت (از طریق قرعه و یا طرق دیگر) انت اأ و اعالم خواهد شد.
تبصره : 8در صورت عدم اقدام موثر توسط نفر اول مزایده در راستای انعقاد مبایعه نامه ظرف مدت مقدرر (مطدابق تبصدره  1بندد ،)12
مراتب از طریق پیامک با سر شماره  39356566688به نفر دوم مزایده ،جهت مراجعه به محل شرکت و یا نمایندگی های معرفی شده
از سوی شرکت به منظور اقدام جهت انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت  10روز اعالم میگدردد و ایدن اعدالم بده منزلده ابدالو محسدوأ
خواهد شد .عدم مراجعه نفر دوم مزایده در مهلت مقرر نیز به منزله انصراف وی از مزایده محسوأ مدیگدردد و در ایدن صدورت سدپرده
مذکور در بند  7ضبط و وصول خواهد شد.
 -14نحوه دریافت ثمن معامله جهت تنظیم قرارداد به شرح ذیل میباشد :
شرایط "نقدی"  %50 :نقد هم زمان با امضای مبایعه نامه و باقیمانده به صورت یک فقره چک به تاریخ حداکثر  3مداه بعدد از امضدای
مبایعهنامه و حداقل  3روز قبل از تاریخ انتقال سند رسمی.
شرایط "الف" %35 :نقد هم زمان با امضای مبایعه نامه و باقیمانده حداکثر در اقساط  48ماهه با سود  %18مطابق فرمول ارزش آتی.
شرایط "أ"  %30 :نقد هم زمان با امضای مبایعه نامه و باقیمانده حداکثر در اقساط  48ماهه با سود  %18مطابق فرمول ارزش آتی.
شرایط "ج"  %25 :نقد هم زمان با امضای مبایعه نامه و باقیمانده حداکثر در اقساط  60ماهه با سود  %18مطابق فرمول ارزش آتی.
شرایط "د"  %50 :نقد هم زمان با امضای مبایعه نامه و باقیمانده حداکثر در اقساط  18ماهه با سود  %18مطابق فرمول ارزش آتی.
تبصره  :8مبلغ اقساط شرایط «الف ،ب ،ج و د» به صورت چکهای ماهیانه و یا حداکثر  3ماه یمبار ،هم زمان با امضای مبایعه نامه
اخذ میگردد( .بابت اقساط صرفاً چکهای طرح صیاد دریافت میگردد)
تبصره  :5تحویل ملک در شرایط«الف ،ب ،ج و د» مطابق ب ش (الف) بند 21و در فروش نقدی مطابق ب ش(ب) بند  21انجام میپذیرد.

تبصره  :5کلیه متقاضیان ردیفهای دارای شرایط فروش «الف ،ب ،ج و د» اممان انت اأ شرایط فروش«نقدی» را دارند لیمن در
صورت تمایل به خرید نقدی ،در برگ پیشنهاد میباید فقط گزینه نقدی را انت اأ نمایند .در صورت انت اأ یمی از گزینههای
اقساطی به همراه نقدی (هر دو) ،شرایط مندرج در متن آگهی لحاظ خواهد شد.
اثر انگشت و امضای متقاضی
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 -15در صورتیکه پیشنهاد متقاضی پذیرفته شده و مبایعه نامه امضا شود ،سپرده موضوع بند  ،7بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسدوأ
خواهد گردید.
 -16اعالم قیمت پیشنهادی توسط شرکت کنندگان در مزایده صرفاً به معنای ایجاأ است و شرکت و مالک در قبول یا رد هر یک از آنها اعم
از نقد و اقساط م تار است و هیچ گونه الزامی به پذیرش بهای پیشنهادی یا انعقاد قرارداد بر مبنای قیمت پیشنهادی ولو باالترین آن نددارد و
میتواند بنا به صالحدید خود از قبول پیشنهاد یا پیشنهادها خودداری نماید و یا از مزایده ملک و فروش آن در هر مرحلده تدا قبدل از امضدای
مبایعه نامه توسط طرفین و تبادل آن ،منصرف شود و یا قیمت پیشنهاد نقدی را هر میزان که باشد به قیمتهای پیشدنهادی اقسداط اولویدت
دهد و در هر حال حق هرگونه ادعا و اعتراض در این باره از شرکت کنندگان در مزایده سلب و ساقط است .در صدورت رد پیشدنهاد خریدد یدا
انصراف از واگذاری و عدم فروش ملک ،سپرده شرکت در مزایده موضوع بند  7و مبالغ تودیعی به متقاضی خریدد مسدترد مدیگدردد .بندابراین
انجام هرگونه اقدامی توسط متقاضی (مانند پرداخت ب شی از مبلغ پیشنهادی توسط برنده مزایده ،امضا مبایعه نامده توسدط مشدارالیه و  )...و
یا اقدامات شرکت (مانند اعالم برنده شدن متقاضی و  )...قبل از امضای مبایعه نامه توسط دارندگان حق امضای مالک و تبدادل آن ،هدیچگونده
حق و ادعایی مبنی بر واگذاری و انتقال مورد مزایده برای برنده مزایده ایجاد نمینماید و برندده مزایدده هدیچگونده ادعدایی در ایدن خصدوص
ن واهد داشت.
 -17هزینههای تهیه مفاصاحساأها و مالیات نقل و انتقال اعم از دارایی ،مشداغل ،شدهرداری ،شدارژ و  ...در امدالک قسدطی تدا زمدان انعقداد
مبایعهنامه و امالک نقدی تا زمان تحویل ملک ،به عهده فروشنده و پس از آن بر عهده برنده مزایده میباشد.
همچنین کلیه هزینههای نقل و انتقال رسمی امالک در دفتر اسناد رسمی (اعم از حق التحریر ،حق الثبت و  )...بده عهدده برندده مزایدده مدی
باشد.
تبصره  :8در صورت عدم اممان اخذ مفاصاحساأ تأمین اجتماعی یا شهرداری ملک ،فروشنده میتواند با استفاده از "قانون تسهیل تنظیم
اسناد در دفاتر اسناد رسمی" نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام نماید و در این حالت فروشنده صرفاً ملزم به اخذ مفاصاحساأ مالیات
و پرداخت عوارض شهرداری (شامل عوارض نوسازی ،پسماند و نقل و انتقال) میباشد.
تبصره  :5ارزش سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت مورد مزایده در سند رسمی به قیمت واقعی ثبت میگردد.
تبصره  :5قرارداد فروش توسط شرکت نوژان صنعت آتی ساز ،بین فروشنده و برنده مزایده تنظیم میگردد.
 -18امالک عرضه شده در مزایده با وضع موجود به فروش می رسد و متقاضی و یا برنده مزایده حق هدیچ گونده ادعدایی را در ایدن خصدوص
ن واهد داشت.
 -19در خصوص آن دسته از اموال یا منافعی که تحت عنوان سرقفلی عرضه شده اند پرداخت مالیات حدق واگدذاری و اخدذ رضدایت نامده از
مالک به عهده فروشنده خواهد بود.
 -20این مزایده در چارچوأ مقررات جاری کشور از جمله و به ویژه قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار مدیشدود شدرکت
کننده در مزایده با امضای ذیل این برگ متعهد به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تدامین مدالی تروریسدم و عددم بهدرهبدرداری از امدالک
دریافتی به منظور پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد.
 -21تحویل مبیع :
الف) تحویل مورد معامله در قراردادهای قسطی :پس از امضاء مبایعه نامه توسط طرفین معامله ،فروشنده نسبت به تحویل مورد معامله
به خریدار اقدام مینماید و از تاریخ تحویل ،کلیه هزینهها و جرایم مربوط به ملک اعم از دارایی ،شهرداری ،شارژ ساختمان ،تعمیرات ،ت لفات
ساختمانی و غیره برعهدهی خریدار می باشد.

ب) تحویل مورد معامله در قراردادهای نقدی :مورد معامله پس از اجرای تمامی تعهدات توسط خریدار و پرداخت کامل بهای مورد
معامله و پس از تنظیم سند رسمی انتقال ،به وی تحویل خواهد شد.
تبصره :در صورت موافقت شرکت ،برنده مزایده (خریدار) میتواند همزمان با انعقاد مبایعهنامه و یا پس از آن ،با پرداخت شصت و پنج
درصد ( )%65از بهای مورد مزایده به طور نقد و تسلیم یک فقره چک به شرکت (معادل باقیمانده بهای مورد مزایده) ،ملک مورد مزایده
را (قبل از انجام مراحل قانونی انتقال و پس از امضای مبایعهنامه و یا الحاقیه آن) تحویل بگیرد.
اثر انگشت و امضای متقاضی
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برگ شرایط مزایده 85-99/6
 -22بیمه ملک در قبال خطرات احتمالی از جمله آتشسوزی ،سیل ،زلزله و ،...از زمان انعقاد مبایعهنامه و همچنین هزینه نشر آگهدی و
کارشناسی در کلیه امالک بر عهده برنده مزایده است و در صورت بیمه نمودن ملک توسط شرکت ،برنده مزایده میبایدد ایدن هزینده را
قبل از انعقاد مبایعهنامه یا زمان اعالمی توسط فروشنده پرداخت نماید.
 -23انعقاد مبایعه نامه صرفاً با برنده مزایده صورت میپذیرد؛ لدیمن در صدورت تقاضدای کتبدی مشدارالیه و موافقدت فروشدنده ،تنظدیم
مبایعهنامه با اقوام طبقه اول متقاضی (پدر ،مادر ،فرزند و همسر) به نحو مشاعی میسر خواهد بود.
 -24در صورتی که برنده های مزایده بیش از یک نفر بوده و یا مبایعه نامه با رعایت بند  23با دو یا چند ش ص منعقد گردد ،هر یک از
خریداران در قبال تمام تعهدات مندرج در برگ پیشنهاد و تعهد نامه شرکت در مزایده ،برگ شرایط مزایده از جملده پرداخدت ثمدن
مسئولیت تضامنی دارند.
* تکمیل کلیه موارد از جمله قید شماره حساب بانکی نزد بانک پاسارگاد در صفحه اول ،الزامی است و مسئولیت عدم صحت شماره
حساب بانکی جهت استرداد وجه ،بر عهده متقاضی میباشد.
بدینوسیله تایید میگردد شرایط مندرج در برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده به دقت مطالعه شد و
مورد قبول میباشد و با علم و آگاهی کامل و در کمال صحت عقل و اراده و اختیار حق هرگونه اعتراض را در خصوص تمامی
مندرجات برگ شرایط مزایده و برگ پیشنهاد و تعهد نامه شرکت در مزایده از خود سلب و ساقط مینمایم.
همچنین تعهد مینمایم در صورت برنده شدن در مزایده ،منابع مالی جهت عقد قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات مبارزه با
پولشویی تأمین نموده و چنانچه خمف آن ثابت گردد ،هر گونه مسئولیت حقوقی از این جهت به عهده اینجانب خواهد بود.
امضاء و اثر انگشت (مهر) متقاضی /متقاضیان

به تاریخ .......................... :

--------------------------------------------------------------------------------توجه  :جدول ذیل هنگام گشایش پاکتها ،توسط کارشناسان شرکت نوژان صنعت آتی ساز تکمیل میگردد.
تایید کنترل

ردیف

لیست کنترل

1

پاکت مهر و موم دربسته

2

امضا و اثر انگشت کلیه صفحات

3

درج شرایط و مبلغ خرید و تطبیق مبلغ عددی و حروفی

4

تصویر فیش واریزی  %5تضمین شرکت در مزایده

5

تصویر شناسنامه

6

تصویر کارت ملی

7

اعالم شماره حساأ نزد بانک پاسارگاد
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توضیحات

فرم نظر سنجی از شرکت کنندگان در مزایده

شرکت کننده گرامی :
ب ا عنایت به اینمه در نظر است با استفاده از نظرها ،انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما عزیزان نسبت به برگزاری بهتر مزایده های آتی
اقدام نماییم ،بنابراین خواهشمند است با شمیبایی به سواالت مطروحه زیر پاسخ داده شود .از همماری و مشارکت شما سپاس گزاریم.
شغل ................................................ :
مرد
 -1جنسیت  :زن
کارشناسی ارشد و باالتر
 -2میزان تحصیالت  :زیر دیپلم و دیپلم کاردانی و کارشناسی
بیش از  50سال
بین  35تا  50سال
 -3رده سنی  :زیر  35سال

 -4نحوه اطالع رسانی توسط دست اندرکاران برگزاری مزایده؟ عالی خوأ متوسط ضعیف خیلی ضعیف
قیمت روز پایین تر از قیمت روز
 -5به نظر شما قیمت پایه ملک در چه حدی بوده است؟ باالتر از قیمت روز
 -6هماهنگی و تدارکات الزم جهت بازدید از امالک چگونه بوده است؟ عالی خوأ متوسط ضعیف
سایر توضیحات.......................................................................................... :
 -7نحوه پاس گویی حضوری پرسنل به متقاضیان شرکت کننده در مزایده چگونه بوده است؟
سایر توضیحات.................................................. :
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوأ
عالی
 -8میزان سهولت در برقراری تماس تلفنی و کسب اطالعات امالک تهران از پرسنل مستقر در شرکت چگونه بوده است؟
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوأ
عالی
 -9میزان سهولت در برقراری تماس تلفنی و کسب اطالعات امالک شهرستان از نمایندگان چگونه بوده است؟
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوأ
عالی
 -10میزان توضیحات و نحوه برخورد نماینده این شرکت با جنابعالی در هنگام بازدید از ملک چگونه بوده است؟
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوأ
عالی
 -11بازدید از ملک مورد تقاضا با توجه به نشانی مندرج در نشریات و نصب پالکارد در محل ،به سهولت اممان پذیر بوده است؟

با مساعدت سایر عوامل اممان پذیر گردید

 :ملک ردیف .......

خیر
با سهولت اممان پذیر بود؟ بلی
 -12چگونه از برگزاری مزایده مطلع شدهاید؟
دوستان
آژانس امالک
کانال تلگرام
سایت شرکت
پیام کوتاه
بنر
روزنامه همشهری
ذکر فرمایید................................. :
غیره
روزنامه ایران
 -13روزنامه های مورد نظر شما جهت کسب اطالع از برگزاری مزایده؟ .........................................
 -14بیشتر چه موضوعاتی را در شبمه های اجتماعی (از قبیل تلگرام و اینستاگرام و )...دنبال میکنید؟
سایر موارد
ورزشی
سرگرمی (فیلم و موسیقی و ) ...
شبمه های خبر ی
 -15مواردی را که به نظر جنابعالی موجب کاهش یا عدم شفافیت در هریک از مراحل مزایده گردیده را اعالم نمایید:
....................................................................................................................................................................................................
در خاتمه چنانچه جهت بهتر برگزار شدن مزایده پیشنهادی دارید ذیالً یا پشت برگه مرقوم فرمایید:

با سپاس از مشارکت جنابعالی

