
 

 
 پیشنهاددهنده/پیشنهاد هندگان )با درج تاریخ(محل امضای 

 

 )سهامی عام(

 بسمه تعالی

 «مزایده در شرکت درخواست برگ»

 /م1/1011مزایده:  شماره

 .................................................................................................................................................................................................)ملک مورد نظر(  مزایده: موضوع

 در و تکمیل را آن «مزایده در شرکت درخواست برگ» مفاد دقیق عهمطال و کافی اطالعات کسب   و مزایده مورد از بازدید از پس داوطلبان

، 1نبش کوچه نیک رأی، پالک شمس تبریزی شمالی،  خیابانبلوار میرداماد،  ،تهران به آدرسحضوراً  مقرر موعد در شده مهر و الک پاکت

ه آدرس بدو قبضه  پیشتازاز طریق پست  و یا نمایندرسید دریافت  و تحویلمهندسی و امالک  طبقه اول، ادارهساختمان بانک ایران زمین، 

 نمایند.ارسال  1111119111کدپستی:  و با مذکور

 مدارک الزم برای شرکت در مزایده: -1

 پاکت )الف( شامل: -1-1

 اشخاص حقیقی: -1-1-1

 تصویر شناسنامه متقاضی -

 تصویر کارت ملی متقاضی -

 اصل رسید واریز وجه سپرده شرکت در مزایده -

 اصل رسید واریز وجه خرید برگ درخواست شرکت در مزایده -

 اشخاص حقوقی: -1-1-1

 نامه شرکتتصویر معرفی -

 تصویر اساسنامه شرکت -

 تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی -

 مدارک مثبت هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور شرکت -

 در مزایده اصل رسید واریز وجه سپرده شرکت -

 اصل رسید واریز وجه خرید برگ درخواست شرکت در مزایده -

است، تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز صحت و هویت  : چنانچه شبخصی به نام دیرری و برای او در مزایده شرکت نموده 1تبصبره  

 وی نیز الزم و ضروری است.

اند، درج نام کلیه شرکاء )با تعیین میزان مشارکت( ده شرکت نمودهصورت شراکت در مزایکه اشخاص حقیقی به: درصبورتی 1تبصبره  

 الزامی است و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد.

 اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد.کلیه صفحات : 9تبصره 

 پاکت )ب( شامل: -1-1

 برگ درخواست شرکت در مزایده -
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 )سهامی عام(

و  111-19-111551-1به شماره حساب  مزایده در شرکت سپرده عنوانبه را پایه مزایده قیمت درصد()پنج  %5بایست می متقاضیان -1

 این شع  کلیه در واریز قابل که "بانک ایران زمین مزایده و مناقصه امور مالی"بنام  511911111111911111551111IRشبماره شببا   

 .نمایند تحویل بانکقرار داده و داخل پاکت الف  آن را رسید و تودیع ،باشدمی بانک

درصبورت عدم اراهه مسبتندات واریز سبپرده شرکت در مزایده و یا عدم تطابق آن با شرایز مزایده، پیشنهاد قیمت مزایده گر مردود و     -9

 بدون بازگشایی به همراه سپرده یاد شده )درصورت وجود( عیناً مسترد می گردد.

 بانک نفع به آنان انصببرا  صببورت در و نرهداری بانک در نامهمبایعه امضبباء و معامله انجام تا همزاید برندگان دوم و اول نفرات سببپرده -0

 .شد خواهد ضبز

 داده راث ترتی  ،گردد اراهه آگهی در مقرر مهلت انقضای از بعد که پیشنهاداتی و مبهم یا و ، مخدوشمشروط ،امضا فاقد پیشنهادهای به -5

  .شد نخواهد

 به حداکثرمدت پرداخت اقساط و  %11حداقل میزان درصد نقدی )حصه نقدی( به میزان  ،اقسباط  و نقد صبورت  به پرداخت درصبورت  -9

 .باشد می درصد 11 سود نرخ با ماه 91 مدت

د درص ،نقد و اقساط باشد ،باشد و چنانچه شرایز فروشاولویت فروش با شرایز نقدی می ،درصبورت مسباوی بودن قیمت پیشنهادی    -7

 باشد.  بیشتر در اولویت می دی(نق )حصه نقدی

در پیشنهادهای خرید بصورت نقد و اقساط صرفاً باالترین قیمت مالک بوده و افزایش پیش پرداخت و کاهش مدت  -1

 باشد.بازپرداخت اقساط مالک تعیین برنده نمی

 پیشنهادها مختار است. یا کلیه بانک ایران زمین در قبول و یا رد هر یک -1

 و مالیات پرداخت -11
1

1
 پرداخت و فروشببنده عهده به( التحریرحق و الثبتحق) دفترخانه در انتقالسببندتنظیم هزینه از 

1

1
 هزینه دیرر 

 و یتجار امالک مورد در اینکه توضیح) باشدمی مزایده برنده عهده به و کارشبناسبی   مزایدهآگهی هزینه انضبمام  به التحریرحق و بتثالحق

 .(گرددیم محاسبه معامله مورد قیمت مأخذ با دفترخانه در تنظیمی سند التحریرحق و الثبتحق مبلغ تجارت،وپیشهوکس و حق لیفسرق

 نظیمیت نامهاجاره ادفم و شرایز اساس بر سرقفلی صلح باشد، سرقفلی یا و پیشه و کسب   حق صبلح  مزایده مورد که مواردی در :تبصره  

 .شد خواهد منعقد نامهاجاره در مندرج شغل همان جهت و موجر و بانک فیمابین

 مورد ثمن از نقدی حصببه پرداخت برای بانک کتبی موافقت اعالم تاریخ از کاری روز 7 حداکثر مدت ظر  اسببت موظف مزایده برنده -11

 زلهمن به مقرر موعد در مزایده برندگان/برنده اقدام عدم است بدیهی. نماید اقدام نامهصبلح  یا نامهمبایعه امضباء  و تنظیم همچنین و معامله

 .شد خواهد ضبز بانک نفع به تودیعی سپرده آن متعاق  و تلقی صرا ان

 .بود خواهد ضوابز جاری بانک طبق بانک اختیارات ولبق منزله به پیشنهاد تسلیم و مزایده در شرکت -11

درخواسببت شببرکت در  برگ ذیل ،بانک اتاتبمک دریافت برای را خود تماس تلفن شببماره، اقامت محل و نام باید پیشببنهاددهندگان -19

ها الزامی نمایند و همچنین ذکر مشببخصببات ملک مورد نظر روی پاکت ذکر روشببن و واناخ طوره ب هاپاکتکلیه  روی بر همچنین و مزایده

ن اعتراض در ای هرگونهحق و متقاضی  هدیگردمکاتبات ابالغ شده تلقی  بدیهی است در صورت عدم اعالم، وفق مقررات اقدام و کلیه اسبت. 

 نمود. و ساقز خصوص را از خود سل 

 دههندپیشنهاد کامل اطالع منزله به بانک به «مزایده در شرکت درخواست برگ» تحویلرسد و ملک با وضبعیت موجود به فروش می  -10

  و ساقز سل  خود از خصوصدر این  را اعتراض هرگونه حق کنندهشرکت و بوده آن جوان  همه و ملک توضعی ،مزایده مورد کیف و کم از

ها و یا تکمیل جامع مستندات و سوابق ملک و پذیرش کلیه اقدامات الزم آتی برای اخذ مجوزو و متقاضبیان ضبمن بررسی کامل    نمایدمی

ن حیث تعهدی از ای گونهبدیهی است بانک هیچ. های الزم، اقدام به اراهه پیشنهاد خواهند کردکلیه امور مرتبز با ملک و انجام کلیه استعالم

 همچنین کلیه هزینه های مترتبه به عهده خریدار می باشد. نخواهد داشت.



 

 
 پیشنهاددهنده/پیشنهاد هندگان )با درج تاریخ(محل امضای 

 

 )سهامی عام(

المعامله باشند و در این خصوص بانک هیچرونه تعهد و مسئولیت در قبال برندگان نخواهد پیشنهاددهندگان نبایستی جزء افراد ممنوع -15

 داشت.

 . باشدیم پذیرامکان گبر این لذی در نامبرده پیشنهاددهندگان/پیشنهاددهنده بنام اًصرف سند انتقال مزایده در شدن برنده صورت در -19

 زایدهم در شرکت سپرده رداختپ کارمزد فروش اسناد و فیش در مزایده بر روی فیش کنندگانشرکت شماره تلفن و نشانی و نام درج -17

  .باشدمی روریض

 .دباشمی بانک و ابالغ تصوی  به منوط ،موردحس   برنده اعالم و نبوده مزایده فرآیند انپای منزله به تقیم اتپاک بازگشایی -11

 در رکتش سپرده استرداد منظور به بانکی حساب و فردی مشخصات شامل یلذ جدول تکمیل به بتنس سبت یبامی کنندگانشبرکت  -11

 باشد.به عهده بانک نمی، هیچرونه مسئولیتی صورت عدم اعالم شماره حساب صحیح . بدیهی است درنمایند اقدام مزایده

ا اراهه ب ،گردیده رسانیاطالع مربوطه آگهی در که اتپاک بازگشبایی  جلسبه با هماهنری قبلی در  توانندمی مزایده در کنندگانشبرکت  -11

 .متعاقباً اطالع رسانی خواهد شدت  مرا بازگشایی، مکان ای زمان تغییر صورت در و نمایند شرکتکارت شناسایی 

 خواهد شد. اعالم  گان کنندهشرکت به ت مرا، انکب توسز مزایده بطالا صورت در -11

متقاضیان تا قبل از پایان مهلت قبول پیشنهادها و در هرگونه تسبلیم، تحویل، اصبال ، جایرزینی و یا پس گرفتن پیشنهادهای قیمت    -11

 .مکان مقرر شده با درخواست کتبی و قابل گواهی وی مجاز است

 

 پیشنهادی:قیمت 

 ریال ................................................................................................................................................................................................................................. به حرو 

  .ریال..................... .......................................................................................................... ددببع به

 .گرفت خواهد قرار عمل مالک بيشتر مبلغ پيشنهادی قيمت در اعداد و حروف بين تناقص وجود صورت توجه : در *
 

 شرایط پيشنهادی:

 الف: نقدی 

 .درصد 81با نرخ سود ماهه  ............... اقساطدرصد  ...............+  نقد درصد ................   و اقساط نقدب: 

 

 

 ریال............ ......................................................................................... مبلغ به .................................شماره ....به سپرده تودیعی طی سند دریافت نقدی 

 واریز گردیده است. زمینایران بانک مالی مزایده و مناقصه امور بنام 111-19-111551-1 حساب شمارهبه 

 ............................................................................................................................................................:پیشنهاددهندگان /پیشنهاددهنده یخانوادگ نام و نام

 ................................................................................................................................................................................متقاضی:  تلفن شماره و پستی کد و آدرس

 کد شعبه نام شعبه نام بانک کد ملی شماره حساب نام صاح  حساب

      

 IR                             :                                                                                                                            شماره شبا

 


