
 

 نام خدابه

 شرکت نوژان صنعت آتی ساز

 )ویژه ساختمان اولدوز اردبیل( 1/1011 ویژه  وتعهدنامه شرکت در مزایدهرگ پیشنهاد ب

 شناسنامهدارای شماره  ....................................فرزند  ......................................................... جانباناین جانب /: این ()مخصوص اشخاص حقیقی

 : داریم شرکت در مزایده را دارم/ به شرح زیر تقاضای ........................................................... . با کد ملی....................................صادره از . ........................

با  .........................اداره ثبت ......................به شماره ثبت. .................................................... مانساز موسسه/ /شرکت:  ()مخصوص اشخاص حقوقی 

 عنوانهب ............................................ آقای/خانم و ....................................عنوانه ب ..................................... آقای/ خانم امضاء مجاز مدیریت و

                   ر تقاضای شرکت در مزایده را دارد :........................... در روزنامه رسمی، به شرح زی به تاریخ...... ....به موجب آگهی شماره ..............  .................................

 و امجانب قرار گرفته و از مورد مزایده بازدید نمودهشرکت در اختیار این نمایندگاننمایم کلیه اطالعات الزم توسط وسیله اعالم میبدینهمچنین 

موظف به رعایت کلیه شرایط و نمایم می ده این پیشنهاد را امضارایط مزایقبول کلیه ش با و نموده مطالعهبرگ شرایط مزایده را نیز به دقت 

 هر یک ازصورت عدم انجام  دهم که درمی عزلو وکالت بال م به شرکت حق و اختیارضمن عقد خارج الز باشم ومزایده میشرایط مندرج در برگ 

جانب را بدون هیچ تشریفاتی راساً این سپرده شرکت در مزایدهتواند جانب به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده، شرکت میاین از سوی تعهدات

غیره در قبال  خسارت ومبلغ سپرده مذکور به عنوان  وصول را در خصوص ضبط و یاعتراض حق هرگونه ایراد و جانباین ید ونما وصول ضبط و

  : گرددمی ماعالذیل شرح جدول ه ساقط نمودم. ضمناً سایر اطالعات ب مالک از خود سلب و شرکت و

 

 

 استان: –ردیف روزنامه  : پروندهکد  تی ملک :پالک ثب

 ریال    مبلغ پایه مندرج در آگهی:                            نشانی ملک:
 

 مبلغ پیشنهادی متقاضی :
 ریال                                                                                        عددی

 ریال                                                                                      حروفی

 %(14ماهه با سود  04% نقد الباقی اقساط 51) "ب"شرایط خرید   %( 14ماهه با سود  04% نقد الباقی اقساط 53)  "الف"شرایط خرید

 %(14ماهه با سود  14% نقد الباقی اقساط 31) "د"شرایط خرید %(14ماهه با سود  01% نقد الباقی اقساط 53)    "ج"شرایط خرید

 (% تخفیف3مشمول  -بدون سود -ماه  5ظرف مدت % نقد الباقی 31)شرایط خرید نقدی 

 های فوق )شرایط خرید(، تعیین گردد.الزاماً فقط یکی از گزینه                              توجه:

در متن آگهی مزایده مالک خواهد بود. در صورت عددم تممیدل و یدا انت داأ تو مدان دو مدورد از        "شرایط فروش"الذکر، ستون در تعیین شرایط فوق -1

  .شرایط خرید فوق )شرایط اقساطی و شرایط نقدی(، شرایط فروش مندرج در متن آگهی لحاظ خواهد شد

، در بدرگ  ایدن قبیدل امدالک    را دارند، لیمن در صورت تمایل به خرید نقدی "رید نقدیخ"اممان انت اأ شرایط  و د ج ،متقاضیان شرایط خرید الف، أ -2

 را انت اأ نمایند.   "نقدی فقط گزینه"باید پیشنهادی می

 اولویت واگذاری با فروش نقدی است.  -3

 باشند.یشنهادهای اقساطی در الویت میتر از شرایط مندرج در آگهی، نسبت به سایر پپیشنهادهای با پیش پرداخت بیشتر یا اقساط کوتاه -4

                        -                   -                            -         شماره حساب نزد بانک پاسارگاد :    

 .................................................نام و نام خانوادگی صاحب حساب :                                                 کد ملی صاحب حساب : ....

 : تضمین شرکت در مزایده فیش واریزیمش صات 

ریال  ......................به مبلغ ....................... به تاریخ ................... ......به شماره ....... فیش واریز نقدی

  511-4111-11040411-5 شمارهحساأ مورد تقاضا( به  ملکزایده م% قیمت پایه 5)معادل 

 (201)کد  شعبه مرکزی بانک پاسارگاد نزد نام شرکت نوژان صنعت آتی سازبه 

 ............................... و تلفن همراه به شماره ..............................تلفن ثابت به شماره .......... سریع و ضروری :های تماس جهت دسترسی شماره تلفن

  و کد پستی اینجانب : نشانی )اقامتگاه قانونی(

 مزایده: اطالع از نحوه
 

 دوستان تراکت روزنامه استانی سایت شرکتوأ دیوار و شیپور اینستاگرام های تلگرامیکانال تابلو و بنر

 مشاورین امالک

 
 ....................................................................................................سایر موارد : .................. همماران شعبه                                       

 3از  1
 اثر انگشت و امضای متقاضی                                             ...........     ...تاریخ   ........



 

 
 

، که ذیالً به طدور اختصدار   اولطبقه  ،21خیابان دهم، پالک خیابان احمد قصیر )ب ارست(،  ،ان صنعت آتی ساز مقیم : تهرانشرکت نوژ
...  و تجدارت  حق سدرقفلی/ حدق کسدب و پیشده و     /امالک ،به نمایندگی از طرف مالکیا رد اصالتاً و حسب مو ،شودنامیده می "شرکت"

یدق مزایدده   ز طرا با شرایط ذیل عرضه نموده و )حسب مورد( استانیهای سایت شرکت و روزنامه قابل فروش را به شرح آگهی مندرج در
 : رساندفروش میهعمومی ب

 شرایط : 
 های مندرج در آخرین آگهی مزایده انت اأ نماید.مورد نظر خود را از بین ردیف ...حق سرقفلی و/ لکم ،متقاضی موظف است -1
 نماید.واگذار می وضعیت موجود در)حسب مورد(  اقساط نقد و یا نقد و شرایط حق سرقفلی را با / شرکت، ملک -2
حقدوق  و مش صدات   خصوصدیات و  از کیفیات و زدید نموده وبا یت ومورد مزایده را رونماید که ملک ید مییتا و اعالممتقاضی خرید  -3

حاصل نموده است و هیچ گونده ادعدایی در   دقیق و صحیح جهت، کامالً اطالع  از هر حیث وو کاربری آن و وضعیت مالمیت  ممتسبه
 .این خصوص از متقاضی و یا برنده مزایده مسموع ن واهد بود

    انجام خواهدد گرفدت و هرگداه برندده مزایدده کلیده تعهددات خدود را بده موجدب           عقد بیع ب در قالبرنده مزایده  اب نامهمبایعه یمتنظ -4
 .شداقدام خواهد  ایشانبه  مورد مزایدهو تنظیم سند رسمی  مالمیتنسبت به انتقال رسمی  ،مذکور اجرا نماید نامهمبایعه

 بود. نامه و با قبض و و اقباض خواهد فروش و انتقال سرقفلی از طریق مبایعه -5
/ حدق سدرقفلی تقاضدا    از یک مورد را اعم از خریدد ملدک    یک برگ شرایط مزایده، بیش یک فرم و تواند با یک پاکت ومتقاضی نمی -6

 ای را تهیه نماید.اسناد جداگانه ها وباید فرم ،تقاضاد بدیهی است برای هر مور نماید.

 اثسر  و امضسا  از تکمیسل و  پس  را  برگ شرایط مزایده ه ونامه شرکت در مزایدتعهد برگ پیشنهاد ومتقاضی خرید بایستی  -7

 روی کلیه صفحات به انضمامه )مخصوص اشخاص حقوقی( ب زمجا یامضا یا مهر و حقیقی( وانگشت )مخصوص اشخاص 

پاکت مخصسوص  "را در  % تضمین شرکت در مزایده3 بابتتصاویر شناسنامه و کارت ملی و تصویر خوانای فیش واریزی 

و  تحویل شرکت یا نماینسدگان محلسی آن دهسد    ،اصل فیش واریزی را خارج از پاکتصورت مهر و موم شدده و  به  "مزایده

 .ضمناً در پشت پاکت، نام و نام خانوادگی خود، شماره مزایده، ردیف آگهی و کد پرونده را ذکر کندرسید دریافت نماید. 

 امضای و مهر به را مزایده در شرکت تعهدنامه و پیشنهاد برگ ذیل بایستمی حقوقی ش صیت دارای متقاضیان:  مهم تذکر

 مربوطه رسمی روزنامه تغییرات آخرین تصویر فوق، قسمت در شده ذکر مدارک بر عالوه همچنین. برسانند امضا حق دارندگان
 . دهند قرار مزایده م صوص پاکت در را

، تمامی موارد ذکر شده در و قبول این موضوع توسط شرکت سط متقاضی% فوق الذکر به طرق دیگر تو5تودیع یا  و در صورت ارائه تبصره:
   .مجری خواهد بوددر این خصوص نیز  ،سپرده مذکورو یا ضبط برگ شرایط شرکت در مزایده اعم از استرداد 

 .گردد حاصل میناناط آن محتویات تممیل و صحت از ،تحویل از قبل و ارائه "مزایده مخصوص پاکت" در حتماً هاپیشنهاد :مهم تذکر

رسدید  ممان آن در روزنامه قید گردیدده بدا ارائده     پیشنهادها که زمان و پاکتهای حاوی گشایشمتقاضی م تار خواهد بود در جلسه  
 موجده و  به هر دلیدل اعدم از   تحت هر شرایط و . بدیهی است عدم حضور متقاضی در جلسه مذکور ،شرکت کند فیش واریزیتحویل 

یا برگزاری و عدم برگزاری حضوری، از طریق صدفحات  )تغییر در ممان و زمان  مزایده ن واهد شد. هایتشایش پاکگغیر موجه مانع 
 (.گرددمجازی شرکت اطالع رسانی می

ادعا حق هرگونه  مزایده کامالً مطلع بوده و موردکیف و کم  یات ویارائه پیشنهاد از طرف متقاضی در حمم آن است که نامبرده از جز -8
 .از خود سلب و ساقط نمودعنوان هر اعتراض بعدی را تحت یا 

% تضدمین شدرکت در   5 بابدت  مبلدغ واریدزی   صدورت،  ایدن د. در غیر نباید از قیمت پایه کمتر باش یقیمت اعالم شده از سوی متقاض -9
 خواهد شد.  و وصول ایشان ضبط مزایده

خواهد داشدت تدا مددارک مدذکور را بده دفتدر        مهلت در آگهی، ین شدهتاریخ تعیآگهی در روزنامه حداکثر تا  متقاضی از زمان درج -10
 ،م ددوش  ،کمتر از قیمت پایه ،های معرفی شده از سوی شرکت تحویل نماید. بدیهی است به پیشنهادهای مبهمشرکت یا نمایندگی

ضدمناً   گردند ومی باطل ن واهد شد وترتیب اثر داده  ،ناقص از نظر اطالعات و مدارک بدون سپرده ومغایر با شروط مزایده،  ،مشروط
 خواهد شد.و وصول شرکت در مزایده این دسته از پیشنهاد دهندگان نیز ضبط  سپرده

 
 

 متقاضیی امضا و اثر انگشت

 )ویژه ساختمان اولدوز اردبیل( 1/1011ویژه  برگ شرایط مزایده
 

 3از  5



 

 
 

تضمین شدرکت  بابت و یا درخواست استرداد مبلغ واریزی تعویض پاکت پیشنهاد خود، حق انصراف و یا پاکت متقاضی پس از تسلیم  -11

 گردد.ضبط و وصول می 7نصراف، مبلغ تودیعی در بند را ندارد و در صورت ا در مزایده

برنسده مزایسده را    ، 31/15/0111 در روز شنبه به تساریخ و انجام تشریفات الزم،  ها از گشایش پاکت پنج روز پ شرکت  -12

     اعسمم   14150500011بدا سدر شدماره     پیامسک و یسا ارسسال    www.nozhansanat.irنشانی اینترنتی  از طریقتعیین و 

هسای  به محل شرکت و یا نماینسدگی  35/15/1011شنبه به تاریخ سه تا روز حداکثر  استمکلف برنده مزایده نماید. یم

نامسه  مبایعه یامضاو  10مندرج در بند های و چکپرداخت مبالغ مراجعه نموده و نسبت به معرفی شده از سوی شرکت 

 مورد موافقت متقاضی واقع گردیده اقدام نماید. که با امضای ذیل این برگه شرکت،مطابق نمونه و فرمت 

 ،در مهلت مقررنامه عدم مراجعه جهت امضای مبایعه ، برنده مزایده حق انصراف نداشته ونیز پ  از اعمم نتایج : تبصره

 خواهد شد. ضبط 7مذکور در بند  سپرده و در این صورت گرددبه منزله انصراف وی از مزایده محسوب می

             شنبهپنج روز تاحداکثر سپرده نفرات اول و دوم نزد شرکت نگهداری و سپرده سایر متقاضیان  ،م نتای  مزایدهپس از اعال -13

نامه با مبایعه صورت انعقادهمچنین سپرده نفر دوم )در گردد.می نزد بانک پاسارگاد واریز اعالمیبه حساأ  15/15/0111تاریخ به 

 به حساأ اعالمی واریز خواهد شد. ،51/15/1011تاریخ به  شنبهدوتا روز نفر اول( حداکثر 

تفداوت  کده  باالترین پیشنهاد را پس از برنده مزایده ارائه نموده مشروط بر ایدن گردد که ای اطالق میشرکت کنندهنفر دوم به  : 1تبصره

 در مزایده بیشتر نباشد. ده درصد قیمت پایه جهت شرکتقیمت پیشنهادی ایشان با قیمت پیشنهادی نفر اول از 

 باشد.: انعقاد قرارداد با نفر دوم منوط و مشروط به موافقت هیأت مدیره شرکت می 5تبصره

 تشد یص  یک مورد مزایدده، برندده بده    : در صورت وجود دو پیشنهاد یمسان )از لحاظ مبلغ پیشنهادی و شرایط پرداخت( بابت 5تبصره

 ت اأ و اعالم خواهد شد.ان (طرق دیگر)از طریق قرعه و یا  شرکت

، (12بندد   1)مطدابق تبصدره    در صورت عدم اقدام موثر توسط نفر اول مزایده در راستای انعقاد مبایعه نامه ظرف مدت مقدرر  : 0تبصره

به نفر دوم مزایده، جهت مراجعه به محل شرکت و یا نمایندگی های معرفی شده  14150500011با سر شماره  طریق پیامکاز مراتب 

و ایدن اعدالم بده منزلده ابدالو محسدوأ        گدردد اعالم می روز 10حداکثر ظرف مدت  انعقاد قرارداد اقدام جهت به منظورز سوی شرکت ا

گدردد و در ایدن صدورت سدپرده     به منزله انصراف وی از مزایده محسوأ مدی نیز مزایده در مهلت مقرر  نفر دومعدم مراجعه  خواهد شد.

 خواهد شد.ضبط و وصول  7مذکور در بند 
 باشد :نحوه دریافت ثمن معامله جهت تنظیم قرارداد به شرح ذیل می -14

       امضدای  از بعدد  مداه  3 حداکثر تاریخ به چک فقره یک صورت به ماندهباقی و نامه مبایعه امضای با زمان هم نقد% 50:  "نقدی" شرایط

 .رسمی سند انتقال تاریخ از قبل روز 3 حداقل و نامهمبایعه

    ارزش آتی. مطابق فرمول %18ماهه با سود  48حداکثر در اقساط  ماندهباقیو مبایعه نامه  امضایهم زمان با نقد  %35 :"الف"رایط ش  

     فرمول ارزش آتی. مطابق %18ماهه با سود  48حداکثر در اقساط مانده باقیو مبایعه نامه  امضای هم زمان بانقد  %30 : "أ"شرایط   

  فرمول ارزش آتی. مطابق %18ماهه با سود  60حداکثر در اقساط مانده باقیو مبایعه نامه  امضای هم زمان بانقد  %25 : "ج"شرایط   

 مطابق فرمول ارزش آتی. %18ماهه با سود  18مانده حداکثر در اقساط و باقیمبایعه نامه  امضای نقد هم زمان با %50:  "د"شرایط 

 مبایعه نامه هم زمان با امضای، ماه یمبار 3حداکثر  ماهیانه و یا هایچک به صورت« ج و د ب، الف،»شرایط  : مبلغ اقساط1تبصره      

 گردد(ت مییافهای طرح صیاد در)بابت اقساط صرفاً چکگردد. می اخذ

 .پذیردیمانجام  12بند  (ب)نقدی مطابق ب ش و در فروش 12بند (الف)مطابق ب ش « ج و د ب، الف،»در شرایطلک تحویل م: 5تبصره 

لیمن در  را دارند« نقدی»وشط فرایاممان انت اأ شر« ج و د ب، الف،»های دارای شرایط فروش کلیه متقاضیان ردیف: 5تبصره 

های گزینه در صورت انت اأ یمی از را انت اأ نمایند. نقدیگزینه  فقطباید برگ پیشنهاد میدر صورت تمایل به خرید نقدی، 

 لحاظ خواهد شد. آگهی متن به همراه نقدی )هر دو(، شرایط مندرج دراقساطی 

 

 
 متقاضیی امضا و اثر انگشت

 3از  5

 )ویژه ساختمان اولدوز اردبیل( 1/1011ویژه  برگ شرایط مزایده
 



 

 
بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسدوأ   ،7، سپرده موضوع بند مبایعه نامه امضا شودو پذیرفته شده  متقاضیکه پیشنهاد در صورتی -15

 خواهد گردید.

معنای ایجاأ است و شرکت و مالک در قبول یا رد هر یک از آنها اعم  اعالم قیمت پیشنهادی توسط شرکت کنندگان در مزایده صرفاً به -16

ارد و 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 ندد 

و فروش آن در هر مرحلده تدا قبدل از امضدای     ری نماید و یا از مزایده ملک تواند بنا به صالحدید خود از قبول پیشنهاد یا پیشنهادها خوددامی

های پیشدنهادی اقسداط اولویدت    قیمت مبایعه نامه توسط طرفین و تبادل آن، منصرف شود و یا قیمت پیشنهاد نقدی را هر میزان که باشد به

در صدورت رد پیشدنهاد خریدد یدا      .در مزایده سلب و ساقط استدهد و در هر حال حق هرگونه ادعا و اعتراض در این باره از شرکت کنندگان 

راین ببندا  گدردد. و مبالغ تودیعی به متقاضی خریدد مسدترد مدی    7انصراف از واگذاری و عدم فروش ملک، سپرده شرکت در مزایده موضوع بند 

و ...(  ویده، امضا مبایعه نامده توسدط مشدارالیه    توسط برنده مزا پیشنهادی مبلغ از ب شی پرداختمانند ) متقاضی توسط اقدامی هرگونه انجام

 گونده هدیچ  آن، تبدادل  و مالک یدارندگان حق امضا توسط نامه مبایعه امضای از قبلمتقاضی و ...(  شدن برنده اعالم مانند)شرکت اقدامات یا 

 خصدوص  ایدن  در ادعدایی  گونده هدیچ  مزایدده  برندده  و نمایدنمی ایجاد مزایده برنده برای مزایده مورد انتقال و واگذاری بر مبنی ادعایی و حق

 .داشت ن واهد

در امدالک قسدطی تدا زمدان انعقداد      اعم از دارایی، مشداغل، شدهرداری، شدارژ و ...    ها و مالیات نقل و انتقال های تهیه مفاصاحساأهزینه -17

 باشد.رنده مزایده میبر عهده ب آنو پس از به عهده فروشنده  ،نامه و امالک نقدی تا زمان تحویل ملکمبایعه

مدی   برندده مزایدده  و ...( بده عهدده    ، حق الثبت)اعم از حق التحریر اسناد رسمی در دفتر های نقل و انتقال رسمی امالککلیه هزینههمچنین 

            .باشد

تنظیم قانون تسهیل "اده از تواند با استففروشنده می یا شهرداری ملک،اخذ مفاصاحساأ تأمین اجتماعی  در صورت عدم اممان :1تبصره 

مالیات  حساأفروشنده صرفاً ملزم به اخذ مفاصا انتقال سند به نام خریدار اقدام نماید و در این حالتنسبت به  "اسناد در دفاتر اسناد رسمی

 باشد.عوارض شهرداری )شامل عوارض نوسازی، پسماند و نقل و انتقال( میپرداخت و 

 گردد.ق کسب و پیشه و تجارت مورد مزایده در سند رسمی به قیمت واقعی ثبت میارزش سرقفلی یا ح :5 تبصره

 گردد.تنظیم میبین فروشنده و برنده مزایده  ،قرارداد فروش توسط شرکت نوژان صنعت آتی ساز -18

ه ادعدایی را در ایدن خصدوص    امالک عرضه شده در مزایده با وضع موجود به فروش می رسد و متقاضی و یا برنده مزایده حق هدیچ گوند   -19

 ن واهد داشت.

شدود شدرکت    لشویی و تامین مالی تروریسم برگزار مدی این مزایده در چارچوأ مقررات جاری کشور از جمله و به ویژه قانون مبارزه با پو -20

بدرداری از امدالک    کننده در مزایده با امضای ذیل این برگ متعهد به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تدامین مدالی تروریسدم و عددم بهدره     

   .دریافتی به منظور پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد

 تحویل مبیع : -21

مورد معامله ، فروشنده نسبت به تحویل توسط طرفین معامله پس از امضاء مبایعه نامه معامله در قراردادهای قسطی:تحویل مورد  الف(

ت لفات  ها و جرایم مربوط به ملک اعم از دارایی، شهرداری، شارژ ساختمان، تعمیرات،هزینه کلیه ،نماید و از تاریخ تحویلمی به خریدار اقدام

 ی خریدار می باشد.هدهساختمانی و غیره برع

و پرداخت کامل بهای مورد مورد معامله پس از اجرای تمامی تعهدات توسط خریدار  ( تحویل مورد معامله در قراردادهای نقدی:ب

 به وی تحویل خواهد شد. ،و پس از تنظیم سند رسمی انتقالمعامله 

 شصت و پن  با پرداختو یا پس از آن،  نامهانعقاد مبایعه بامزمان هتواند می)خریدار( در صورت موافقت شرکت، برنده مزایده  تبصره:

ملک مورد مزایده  ،بهای مورد مزایده( ماندهباقی%( از بهای مورد مزایده به طور نقد و تسلیم یک فقره چک به شرکت )معادل 65درصد )

 تحویل بگیرد. (آناقیه الح نامه و یامبایعه امضای پس از و را )قبل از انجام مراحل قانونی انتقال
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آگهدی و   نشر هزینهو همچنین نامه از زمان انعقاد مبایعه ،سوزی، سیل، زلزله و...قبال خطرات احتمالی از جمله آتشبیمه ملک در  -22

 را هزینده  یدن ا دباید می برنده مزایده  ،توسط شرکت ملک نمودن بیمه صورت در و است برنده مزایدهبر عهده در کلیه امالک کارشناسی 

 پرداخت نماید.یا زمان اعالمی توسط فروشنده  نامهمبایعه انعقاد از قبل

مشدارالیه و موافقدت فروشدنده، تنظدیم     لدیمن در صدورت تقاضدای کتبدی     پذیرد؛ انعقاد مبایعه نامه صرفاً با برنده مزایده صورت می -23

 میسر خواهد بود.به نحو مشاعی  نامه با اقوام طبقه اول متقاضی )پدر، مادر، فرزند و همسر(مبایعه

با دو یا چند ش ص منعقد گردد، هر یک از  23 بنددر صورتی که برنده های مزایده بیش از یک نفر بوده و یا مبایعه نامه با رعایت  -24

اخدت ثمدن   از جملده پرد  برگ شرایط مزایده تعهدات مندرج در برگ پیشنهاد و تعهد نامه شرکت در مزایده، تمامخریداران در قبال 

 مسئولیت تضامنی دارند.
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 گردد.شرکت نوژان صنعت آتی ساز تکمیل میتوسط کارشناسان  ،هاپاکتتوجه : جدول ذیل هنگام گشایش 

 توضیحات تایید کنترل لیست کنترل ردیف

   مهر و موم دربستهپاکت  1

   امضا و اثر انگشت کلیه صفحات 2

   و تطبیق مبلغ عددی و حروفی درج شرایط و مبلغ خرید 3

   % تضمین شرکت در مزایده5 فیش واریزیتصویر  4

   تصویر شناسنامه 5

   تصویر کارت ملی 6

   اعالم شماره حساأ نزد بانک پاسارگاد 7

 

 

 

 

است و مسئولیت عدم صحت شماره  الزامی ،در صفحه اوله حساب بانکی نزد بانک پاسارگاد شمارتکمیل کلیه موارد از جمله قید  *

 باشد.بر عهده متقاضی می ،حساب بانکی جهت استرداد وجه
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به دقت مطالعه شد و  نامه شرکت در مزایدهتعهد برگ پیشنهاد و شرایط مندرج در برگ شرایط مزایده و گرددید میوسیله تایبدین

حق هرگونه اعتراض را در خصوص تمامی اختیار  اراده و در کمال صحت عقل و آگاهی کامل و با علم و باشد وبول میمورد ق

 نمایم.ساقط می تعهد نامه شرکت در مزایده از خود سلب و برگ پیشنهاد و مندرجات برگ شرایط مزایده و

رعایت قوانین و مقررات مبارزه با  ی جهت عقد قرارداد را بامنابع مال نمایم در صورت برنده شدن در مزایده،همچنین تعهد می

 .بود از این جهت به عهده اینجانب خواهد حقوقینموده و چنانچه خمف آن ثابت گردد، هر گونه مسئولیت تأمین پولشویی 

 / متقاضیانهر( متقاضیاثر انگشت )م امضاء و           ..........................                         به تاریخ :
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 : شرکت کننده گرامی

هتر مزایده های آتی با عنایت به اینمه در نظر است با استفاده از نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما عزیزان نسبت به برگزاری ب

 پاسخ داده شود. از همماری و مشارکت شما سپاس گزاریم. زیربه سواالت مطروحه  شمیباییخواهشمند است با  اقدام نماییم، بنابراین

   شغل : ................................................         :    زن          مردجنسیت  -1

 میزان تحصیالت : زیر دیپلم و دیپلم      کاردانی و کارشناسی       کارشناسی ارشد و باالتر -2
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 خیلی ضعیفعالی     خوأ     متوسط     ضعیف      ه اطالع رسانی توسط دست اندرکاران برگزاری مزایده؟نحو -4

 پایین تر از قیمت روزباالتر از قیمت روز       قیمت روز       به نظر شما قیمت پایه ملک در چه حدی بوده است؟ -5

ضعیف                  ط     متوسعالی     خوأ      بوده است؟هماهنگی و تدارکات الزم جهت بازدید از امالک چگونه  -6
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 نحوه پاس گویی حضوری پرسنل به متقاضیان شرکت کننده در مزایده چگونه بوده است؟ -7

 ..................................................  خوأ       متوسط        ضعیف        خیلی ضعیف         سایر توضیحات: عالی        

 چگونه بوده است؟از پرسنل مستقر در شرکت  امالک تهرانمیزان سهولت در برقراری تماس تلفنی و کسب اطالعات  -8
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 چگونه بوده است؟از نمایندگان   امالک شهرستانمیزان سهولت در برقراری تماس تلفنی و کسب اطالعات  -9

 عالی        خوأ        متوسط        ضعیف        خیلی ضعیف 

 چگونه بوده است؟ از ملک با جنابعالی در هنگام بازدید نماینده این شرکتمیزان توضیحات و نحوه برخورد  -10

 عالی       خوأ        متوسط        ضعیف        خیلی ضعیف
 مندرج در نشریات و نصب پالکارد در محل، به سهولت اممان پذیر بوده است؟ نشانیبازدید از ملک مورد تقاضا با توجه به  -11

 ملک ردیف .......  :  اممان پذیر گردید     سایر عواملبا مساعدت        خیر         ؟ بلیبا سهولت اممان پذیر بود 

 اید؟ چگونه از برگزاری مزایده مطلع شده -12
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 ......................................... روزنامه های مورد نظر شما جهت کسب اطالع از برگزاری مزایده؟ -13

 کنید؟و...( دنبال میبیشتر چه موضوعاتی را در شبمه های اجتماعی )از قبیل تلگرام و اینستاگرام  -14
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 مواردی را که به نظر جنابعالی موجب کاهش یا عدم شفافیت در هریک از مراحل مزایده گردیده را اعالم نمایید: -15
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