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 بسمه تعالی

 

 مقدمه

یکی از  هزار سهم بانام عادی( 011)تعداد  در نظر دارد صد در صد سهام المللی توسعه ساختمان )سهامی عام(بین هلدینگ

، بزرگراه شهید کالنتری، مجتمع آبادگران، می خاص( واقع در شهر مشهد)سهاآدخ شرکت های تابعه خود به نام شرکت افق سازه پایا 

و شناسه ملی  47925به شماره ثبت  ، طبقه فوقانی انجمن صنفی شرکت های تأسیساتی و ساختمانی خراسان رضوی0آبادگران

مندرج در اسناد  براساس شرایطو  ریال 054،071،111،111 با قیمت پایه و اقساط به صورت نقد مزایدهاز طریق را  01051010001

 به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید. حاضر مزایده 

 

 

 :مزایدهرایط عمومی شرکت در ش

   ریال 054،071،111،111مبلغ معادل  قیمت پایه مزایده: -0

  ریال 40،711،1110،5 رقم معادل دهیمزا هیپا متیق %0معادل  اوراق سفته معتبر بانکیچک صیادی یا  :شرکت در مزایده سپرده -7

 :مورد مزایدهمشخصات  -3

  :افق سازه پایا آدخ نام شرکت 

 شخصیت حقوقی شرکت: سهامی خاص 

  :47925شماره ثبت 

 :01051010001 شناسه ملی 

  :79/15/0393 تاریخ العاده فوق عمومی مجمع مصوبه طبق میلیارد ریال 011سرمایه ثبتی 

  :سهم بانام عادی 011،111تعداد سهام 

 ام شهریورماه 30: سال مالی 

  مرکز اصلی شرکت طبق اساسنامه: استان گیالن، شهر رشت، جاده بندر انزلی، روستای سوقه و شعبه آن در تهران، خیابان

  75ولیعصر، خیابان توانیر، پالک 

 بزرگراه شهید کالنتری، مجتمع آبادگران، مشهدشرکت: استان خراسان رضوی، شهر دفتر محل فعالیت فعلی  آدرس ،

 ، طبقه فوقانی انجمن صنفی شرکت های تأسیساتی و ساختمانی خراسان رضوی0آبادگران

  :9023903511کدپستی 

  :(140) 30200332-0تلفن 

  :(140) 30200379فاکس 
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 تاریخچه شرکت: 

 مورخ 05143 شماره طی و سیستأ خاص سهامی شرکت صورت به 75/01/0302 تاریخ در باران ساختمان توسعه شرکت 

 72/9/0309 تاریخ در و رسیده ثبت به گیالن استان امالک و اسناد ثبت کل اداره در ریال میلیارد 7 سرمایه با 0302/01/75

 ثبت به تهران غیرتجاری سساتمؤ و ها شرکت ثبت کل اداره در 390339 شماره و طی منتقل تهران به شرکت اصلی مرکز

 .رسید

 تغییر( خاص سهامی) پایا آدخ سازه افق به شرکت نام 09/19/0391 تاریخ در سهام صاحبان العاده فوق مجمع مصوبه طبق 

ع عمومی ــطبق مصوبه مجم .گردید سیسأت 04 پالک ،0 مدرس ،9 آباد وکیل بلوار مشهد، :آدرس به مشهد شعبه و یافته

بزرگراه شهید  ،دمشه :آدرس به آدخ محل دفتر مرکزی شرکت افق سازه پایا 75/3/93فوق العاده صاحبان سهام مورخ 

سیساتی خراسان رضوی تغییر یافته و أهای ساختمانی و ت طبقه فوقانی انجمن صنفی شرکت ،مجتمع آبادگران ،کالنتری

 از یکیدر حال حاضر ( خاص سهامی)آدخ  پایا سازه افق شرکت در مشهد به ثبت رسیده است. 47925شرکت با شماره ثبت 

 . باشد می( عام سهامی) ساختمان توسعه یالملل بین شرکت زیرمجموعه های شرکت

 

 موضوع فعالیت طبق اساسنامه شرکت: 

 : از است عبارت شرکت فعالیت موضوع اساسنامه 7 ماده طبق

 سیساتأت و تفریحی توریستی، اداری، تجاری، مسکونی، از اعم ساختمان نوع هر احداث منظوره ب ملک و زمین خرید و هیهت 

 مذکور، مستحدثات عین تملیک بشرط اجاره و اجاره و فروش و منفرد و مجتمع شهرک، شهر، صورته ب وابسته امکانات و

 بازاریابی و مدیریت بازار به منظور فروش

 نیاز مورد مذکور های فعالیت انجام برای که ساختمانی مصالح تولید سیساتتأ و کارخانجات هرگونه اجاره و احداث رید،خ 

 .باشد

 موضوع با مرتبط کاالی هرنوع کلی طوره ب و آن لوازم و مصالح و ساختمانی آالت ماشین و التآزاراب اجاره و فروش و ریدخ 

 .کشور خارج و داخل از شرکت فعالیت

 های شرکت سیسأت و دیگر های شرکت با باال اقدامات و عملیات از قسمتی یا تمام انجام برای سرمایه گذاری و مشارکت 

 با مرتبط های فعالیت و ها طرح اجرای زمینه در اسالمی عقود و مدنی مشارکت حقوقی، و حقیقی اشخاص مشارکت با جدید

 .شرکت موضوع

 آالت، ماشین صادرات واردات، بازرگانی، صنعتی، ساختمانی، مجاز های فعالیت کلیه انجام کلی طوره ها و ب طرح یاجرا 

 شرکت، داخلی و خارجی فعالیت موضوع با کاالهای مجاز مرتبط و اقالم سایر و لوازم مصالح، تجهیزات،

 اساسنامه شرکت افق سازه پایا در ضمیمه اسناد مزایده ارائه گردیده است.
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 :ترکیب سهامداران 

 درصد تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 009 000999 شرکت بین المللی توسعه ساختمان )سهامی عام( 7

 9559 599 شرکت آ.س.پ )سهامی عام( 2

 9559 599 هرسازی و خانه سازی باغمیشه )سهامی عام(شرکت ش 3

 9559 599 (خاص شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان )سهامی 4

 9559 599 شرکت سرپناه فارس )سهامی خاص( 5

 7999 7990999 جمع

 

 به صورت مشارکتی به عنوان سازنده:دست اجرا  مشخصات پروژه در 

  :یمساختمان پزشکان مرنام پروژه 

 تصویر ضمیمه اسناد( : مسکونیساختمانی نوع کاربری طبق پروانه( 

  :0390تاریخ شروع ساخت 

  نحوه مشارکت شرکت افق سازه پایا در پروژه: مشارکت به عنوان سازنده با شهرداری مشهد با آورده پروانه ساختمانی و

 ویر ضمیمه اسناد(اطبق قرارداد مشارکت مدنی )تص مالکین زمین پروژه

 7/5/0399طبق صورتجلسه مورخ  م الشرکه شرکاء براساس آخرین توافقات فیمابینسه : 

  :درصد 4453سهم شرکت افق سازه پایا 

  :درصد 7755سهم شهرداری مشهد 

  درصد 77: )آقایان عقدایی و خادم الشریعه(زمینسهم مالکین 

 مترمربع 0391500: طبق سند زمین مساحت  

  :مترمربع )طبق جدول سطح و سطوح ضمیمه اسناد( 00،335متراژ کل زیربنای ناخالص 

  مترمربع 01،170 :سهم همه شرکاء زیربنای مفید قابل فروشکل متراژ 

 ( قابل انتقال به خریدار در این مزایدهمتراژ قابل فروش سهم شرکت افق سازه پایا:) مترمربع 4،424 حدود 

 طبقات تعداد: 

 09 تبدیل قابل) درمانی آب با کاربری یک منفی طبقه زیرزمین و ارکینگپ کاربری با زیرزمین طبقه 3 شامل طبقه 

 (رادیولوژی کاربری به

 داروخانه و مترمربع 011سنجی بینایی مترمربع، 731 درمانگاه مترمربع، 704 مساحت به البی شامل همکف طبقه 

  مترمربع 94350 کل مساحت با مترمربع 97

 سه در پزشکان مطب و مترمربع 731554 مساحت به آزمایشگاه شامل مترمربع 243554 مساحت به اول طبقه 

 مترمربع 30350 مساحت به واحد

 مترمربع 211 طبقه هر مساحت به پزشکان مطب چهاردهم الی دوم طبقات  

  :درصد 3059درصد پیشرفت فیزیکی پروژه 

 در ضمیمه اسناد ارائه گردیده است. نقشه پالن طبقات پروژه 
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 اسناد ضمیمه شده حسابرسی مالی های صورت در پایا سازه افق شرکت سهام صاحبان حقوق و ها بدهی ،ها دارایی کلیه فهرست -5

 زمان تا مذکور تاریخ از فوق اقالم در تغییرات و رویدادها وقوع به توجه با. است گردیده ارائه 31/07/0399 تاریخ به منتهی مزایده

 شرکت نهان و آشکار تعهدات و ها بدهی کلیه نماید می تعهد ساختمان توسعه لیالمل بین شرکت مزایده، برنده با قرارداد انعقاد

 بجز پایا سازه افق شرکت های دارایی و مطالبات کلیه محل از است، گردیده واقع قرارداد انعقاد تاریخ از قبل تا که را پایا سازه افق

 ساخت حال در پروژه همراه به را شرکت مالی دفاتر و نموده فصل و حل و حساب تسویه رأساً "ساخت جریان در پروژه" آیتم

 . نماید خریدار تحویل فیمابین، قرارداد مفاد طبق مقرر موعد در مریم

 را دارند. مزایدهامکان شرکت در  ،یاعتبارسنج تیو با قابل یرانیا تیتابع یدارا یو حقوق یقیحق اشخاص هیکل -4

 باشد. می 75/3/0511مورخ  شنبهدوروز  03:11ساعت ها تا مزایده و تسلیم پاکتاسناد  تحویلمهلت  -3

رکت بین المللی توسعه ــالن کنفرانس شــدر محل س 74/3/0511مورخ  شنبهسه صبح روز  01بازگشایی پاکت ها ساعت زمان  -2

 د.ه دهم می باشــطبق 00ن به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر )بخارست(، کوچه هشتم، پالک ساختما

یا نماینده ایشان در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه اصل معرفی نامه و ارائه اصل کارت ملی و حضور شرکت کنندگان در مزایده  -0

 جلسه نخواهد بود. برگزاریتوقف  لیکن عدم حضور آن ها موجب ؛اصل رسید تحویل پاکت ها بالمانع بوده

وم، مخدوش و فاقد سپرده شرکت در مزایده و یا کمتر از مبلغ تعیین شده پیشنهادهای قیمت که بصورت ناقص، مشروط، نامفهبه  -9

 باشند و همچنین پیشنهادهایی که بعد از مهلت تعیین شده در آگهی تسلیم شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مختار است.  ،فروش از مزایده انصراف یا مزایده جلسه تجدید یا قبول پیشنهادات، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در رد -01

صورت رد  در .نمودند ساقط و سلب خود از خصوص این در را دعوایی طرح یا اعتراض هرگونه حق مزایده در کنندگان شرکت

 ، سپرده شرکت در مزایده به متقاضی خرید مسترد می گردد.شرکت پیشنهاد خریدار از سوی

 در کنندگان شرکت لیست از دهنده پیشنهاد نام اینصورت غیر در .دده ارائه قیمت پیشنهاد یک تواند می صرفاً کننده شرکت هر -00

 .شد خواهد حذف مزایده

اعالم انصراف نموده و  یبه صورت کتب ده،یمزا شنهاداتیمهلت ارائه پ نیتواند حداکثر تا دو روز قبل از آخر یم دیخر یمتقاض -07

 .ندیرا نما شرکت در مزایدهدرخواست استرداد سپرده 

صالحدید شرکت بین المللی  حسبو نقدی بیشتر حصه و یا پرداخت  باالتر قیمتبا پیشنهادهای با  ،شدن در مزایدهاولویت برنده  -03

 خواهد بود.   توسعه ساختمان

 ی پاکت ها می باشد.ماه پس از بازگشاییک  مدت اعتبار پیشنهادها تا -05

ل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ مشخصات را قبمزایده گذار حق تغییر و اصالح یا تجدید نظر در اسناد و  -04

 یا و خراسانو  همشهریهای ر شده در روزنامهــریق آگهی منتشــاز ط یا، مراتب به صورت کتبی وقوعمیدارد که در صورت 

به ادها ــافت پیشنهــدری دیدــج مهلتزمان ـــهمگردد و  اطالع رسانی می www.icd.co.irسایت شرکت به آدرس وب

 خواهد شد. رسانیشرکت کنندگان اطالع 

شرکت بین المللی توسعه ساختمان)سهامی و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف تعیین شده از سوی مزایده شرکت در  -03

 است. راردادـمندرج در ق طیاطالع کامل و قبول شراو عام( 

 یها نهیهز هیانجام خواهد شد. کلاساسنامه شرکت افق سازه پایا  01طبق ماده مربوط به انتقال سهام مورد معامله  فاتیتشر -02

اساسنامه شرکت افق سازه  01ماده  باشد. یم بالمناصفه بر عهده خریدار و فروشنده یمربوط به انتقال سهام در دفتر اسناد رسم

بت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده به ثنقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت  "پایا بدین شرح می باشد: 

یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده و نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت 
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سهام شرکت به  تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر

 الیحه اصالحی قانون تجارت مجری خواهد بود. 51و  39ثبت رسیده باشد و علی االصول مواد 

 یو دسترس )ساختمان پزشکان مریم( شرکت افق سازه پایا و پروژه آناز  دیبه منزله اقرار به بازد یاز طرف متقاض شنهادیارائه پ -00

و  تیکم ات،یو حصول اطالع از اوصاف، خصوص ضمیمه اسناد مزایده حاضر( )براساس مدارک اسناد و مدارک شرکت هیبه کل یو

 و یفن ،یمال تیکامل از وضع یشرکت بوده و با آگاهی منقول و غیرمنقول ها ییدارااموال و  و سهام موضوع معامله تیفیک

 نگیوع به هلدـــادعا و رج نموده است و حق هرگونه دهیمبادرت به شرکت در مزا ،سهام شرکت یارزش فعل نیو همچن یحقوق

کلیــــه  .دینما یاط مـــجبران خسارت وارده را از خود سلب و اسق ایتوسعه ساختمان جهت حل و فصل مسائل  یالملل نیب

-30200332به عهده خریدار می باشد. جهت هماهنگی بازدید با شماره تلفن  و سایر بررسی ها بازدید ،هزینه های ایاب و ذهاب
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شرکت بین المللی توسعه ساختمان تعهد می نماید کلیه مطالبات، بدهی ها و تعهدات آشکار و نهان شرکت افق سازه پایا را که تا  -09

 قبل از تاریخ عقد قرارداد واقع گردیده است، بر عهده گرفته و رأساً تسویه و حل و فصل نماید. 

مکلف است  داریاست و خر دهی، بر عهده برنده مزاو غیره سهام شرکت ابیارز یسمو حق الزحمه کارشناسان ر ینشر آگه نهیهز -71

  .دیآن اقدام نما ینسبت به پرداخت نقد سوی شرکت بین المللی توسعه ساختماناز  یانعقاد قرارداد، مطابق مبلغ اعالم همزمان با

الزم به  دریافت خــواهد شد. ماه 07بقی حداکثر ظرف ما و قرارداد با عقد همزمان معامله به صورت نقد از ثمن درصد 51 حداقل -70

این رقم خارج از رقم کل پیشنهادی در خواهد بود که  %00مشمول کارمزد سالیانه  متقاضیان، پیشنهادی تذکر است مبلغ اقساط

فرم پیشنهاد ضیان در اعمال خواهد شد. لذا رقم پیشنهادی متقاقرارداد فیمابین در اسناد مزایده، مورد محاسبه قرار گرفته و 
ثمن معامله از  درصد 4 می باشد. بدون لحاظ کارمزد بخش اقساطی پیشنهادی، به منزله مبلغ کل معامله قیمت و نحوه پرداخت

ره چک ــتحت یک فق ،می باشد که هنگام عقد قــرارداد و ثبت آن در دفتر ثبت سهام شرکت مربوط به زمان انتقــال سهام

بیشتر و مدت کمتر جهت  نقــدی ـرکت بین المللی توسعه ساختمان اخذ می گردد. پیشنهاد با پرداخته شـــدر وجصیادی 

 .باشد می اولــویت پرداخت اقساط در

 پروژه ساختمانی درصد از ثمن کل معامله، کارگاه 41تسویه حساب پرداخت و قبل از  که در صورتی که خریدار تمایل داشته باشد -77

و چک های آغاز نماید، می بایست معادل مبلغ باقیمانده سریع تر را تحویل گرفته تا عملیاتی اجرایی را  ساختمان پزشکان مریم

اوراق و اسناد یا  با اعطای وکالت بالعزل معتبر وثیقه ملکییا  ضمانت نامه بانکی، درصد از ثمن کل معامله( 41) وصول نشده

 توثیق نماید.  ت بین المللی توسعه ساختمانشرکنزد  ارائه و ،تضمین معتبر مورد قبول فروشنده

. رسید خواهد ایشان اطالع به کتبی نامه ارسال با فروش، کمیسیون تأیید از پس ،برنده مزایده سوم و دوم اول، نفرات اسامی -73

. ماند خواهد باقی شرکت نزد مزایده، برنده اب قرارداد ابالغ و انعقاد و اداری مراحل سیر پایان تا سوم و دوم اول، نفرات سپرده

 با حقوقی اشخاص برای و ملی کارت اصل ها، پاکت تحویل رسید اصل ارائه با کاری روز 4 مدت ظرف بعد به چهارم نفرات سپرده

 .گردد می عودت شرکت نماینده ملی کارت و ها پاکت تحویل رسید اصل همراه به معتبر نامه معرفی

، نسبت به از سوی مزایده گذار قبول یاعالم کتب خیاز تار کاری روز 2ظرف مهلت  ستیبا یم داریخر ده،یبرنده مزا نییپس از تع -75

 . دیثمن معامله اقدام نما یحصه نقد زیوارعقد قرارداد و 

 تماماً برنده مزایده در شرکت سپرده ثمن معامله در مهلت مقرر، معامله محقق نشده و ینقد حصه زیعدم وار ایدر صورت انصراف  -74

 یا دوم نفر با قرارداد عقد به اقدام است مخیر شرکت و می گردد ضبط( بین المللی توسعه ساختمان شرکت)گذاردهمزای نفع به

 و حقیقی اشخاص. شد خواهد ضبط گذارمزایده نفع به تماماً نیز ایشان سپرده سوم، یا دوم نفر امتناع صورت در که نماید سوم

 و سلب خود از را کیفری و حقوقی دعوای طرح و اعتراض هرگونه حق گردد، ضبط گذار مزایده نفع به ایشان سپرده که حقوقی

 .نمودند ساقط
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 که برندگانی مابین باشند، داده پیشنهاد مساوی هایقیمت ها آن تمامی یا مزایده برندگان از نفر دو مورد که حسب صورتی در -73

 خواهد اعالم برنده عنوان به دهد پیشنهاد باالتری قیمت دامک هر و شودمی برگزار حضوری مزایده ،اند داده ارائه مساوی قیمت

 قیمت از برنده پیشنهادی قیمت آنها بین حضوری مزایده برگزاری از پس و باشد برابر سوم و دوم برنده قیمت که صورتی در. شد

 هرصورت در. شودمی برگزار یحضور مزایده مجدداً حضوری مزایده برنده و اول برنده مابین باشد، بیشتر اول برنده پیشنهادی

 کمتر قبلی حضوری پیشنهادی قیمت و مکتوب پیشنهادی قیمت از تواند نمی شرایطی هیچ تحت حضوری پیشنهادی قیمت

  .باشد

 ( اشاره کند.سهام شرکت افق سازه پایامتقاضی شرکت در مزایده باید در کلیه مکاتبات خود به موضوع مزایده )واگذاری  -72

 به حتی عنوان هیچ تحترا  دهیموضوع مزا بخشی از سهام شرکت یا و تمام واگذاری و به غیر انتقال حقکت سهام شر خریدار -70

 و  )کلیه سهامداران شرکت افق سازه پایا( نگیبا هلد یینهاحساب  هیتا تسو دیگر عنوان هر یا وکالت صلح، نمایندگی، صورت

 . هفروشند کتبی قبلی و قتمواف و تأیید با مگر؛ نخواهد داشت سهام انتقال رسمی

، قراردادهای مشارکت با شهرداری و تغییراتروزنامه رسمی  ،هاساسنام ،شرکت افق سازه پایا حسابرسی شده صورت های مالی -79

 ضمیمه اسناد درل سطح و سطوح و نقشه پالن طبقات پروژه ساختمان پزشکان مریم جدو مالکین زمین پروژه، پروانه ساختمانی،

 شده است. ارائه حاضر

 زبان به و دقت با و خوانا و کامل صورت به خوردگی خط بدون متقاضی توسط بایست می مزایده در شرکت تقاضای های فرم -31

 روزنامه از نسخه یک و تکمیل خود اساسنامه مطابق را مذکور های فرم بایست می حقوقی اشخاص و گردد امضاء و تکمیل فارسی

 ضمیمه ،(0 شماره فرم در مندرج موارد سایر و) هویتی مدارک همراه به مجاز امضاء انصاحب و تغییرات آخرین شامل رسمی

 .نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   امی خاص(آدخ )سه واگذاری سهام شرکت افق سازه پایامزایده   اسناد

 

71از  0صفحه   

 
 

 :شرکت در مزایده تحویلی جهتمحتویات پاکت های 

و یـا  حضـوری   و از طریـق  ادات خود را در پاکت های کـامالً الک و مهـر شـده   ـــپیشنهدر مهلت مقرر باید شرکت کنندگان در مزایده 

به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصـیر. خیابـان بخارسـت     پست پیشتاز به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان

 و تحویل اسناد تمدید نخواهد شد. مهلت دریافت نمایند. ارسال هفتمطبقه  00هشتم پالک 

مشخص گردیده، نام کامل و « ج»و « ب» 0«الف»روف بزرگ بصورت حهای مزایده که با  الزم به ذکر است بر روی هریک از پاکت

 قید گردد.«  سهام شرکت افق سازه پایاواگذاری به مربوط » آدرس شرکت کننده در مزایده و همچنین عبارت

 )الف( :  محتوای پاکت

 اوراق چک صیادی یا به صورت ریال 0،540،711،111 رقم معادل مزایده پایه قیمت %0 معادلسپرده شرکت در مزایده  -0

 بانکی معتبر سفته

 تذکر: 
 هیچگونه اثری از قیمت یا توضیح اشاره کننده به قیمت، نباید در اسناد و مدارک پاکت )الف( قابل مشاهده باشد. -0

ار حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از ج از موارد مذکور باشد، مزایده گذدر صورتی که محتویات پاکت )الف( خار -7

 زایده خارج نماید. فرآیند م

 محتوای پاکت )ب( :

مزایده با امضاء مجاز و مهر شرکت و تکمیل موارد مندرج در فرم مذکور  کنندگان در : فرم مشخصات شرکت0فرم شماره -0

 (.ویژه اشخاص حقوقی)

و تکمیل شخص و ارائه اصل گواهی امضای مزایده با امضاء و اثر انگشت  در کنندگان : فرم مشخصات شرکت7فرم شماره -7

 (.ویژه اشخاص حقیقیموارد مندرج در فرم مذکور )

نامه قبولی کلیه مفاد مندرج در شـــرایط عمومی مــزایده و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات : فرم تعهد3فرم شماره  -3

 .و ارائه اصل گواهی امضاء شرکت در مزایده با امضاء مجاز و مهر شرکت/ اثر انگشت متقاضی

 ق اساسنامه و مدارک ثبتی شرکت برای اشخاص حقوقی شامل شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادیتصویر مصد -5

مدیره و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی:  تأهیمدارک شناسایی اشخاص حقیقی و نماینده و مدیرعامل و اعضای  -4

 . و ارائه اصل گواهی امضاء شامل تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی

 هی آخرین تغییرات صاحبان امضاء مندرج در روزنامه رسمی کشور برای اشخاص حقوقیتصویر آگ -3

 آدرس اقامتگاه قانونی و تلفن و کد پستی ده رقمی -2

در صورتیکه دارندگان امضای مجاز در اساسنامه و یا اشخاص حقیقی، حق وکالت دادن به غیر را داشته باشند، ارائه رونوشت  -0

 یست.مصدق وکالتنامه رسمی الزام

 ید توان مالی متقاضیاسناد مؤ -9

 تذکر:
 هیچگونه اثری از قیمت یا توضیح اشاره کننده به قیمت، نباید در اسناد و مدارک پاکت )ب( قابل مشاهده باشد. -0

ار حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از ج از موارد مذکور باشد، مزایده گذدر صورتی که محتویات پاکت )ب( خار -7

 مزایده خارج نماید.  فرآیند
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 محتوای پاکت )ج( :
بدون قلم خوردگی و بدون هیچ و اطالعات سپرده شرکت در مزایده  (: فرم ارائه پیشنهاد قیمت5فرم تکمیل شده شماره ) -0

  (.ویژه اشخاص حقوقیمهر شده) توضیح اضافی و قید و شرط)به عدد و حروف( ممهور به مهر و امضاء شخص حقوقی و الک و

بدون قلم خوردگی و و اطالعات سپرده شرکت در مزایده به تفکیک (: فرم ارائه پیشنهاد قیمت 4فرم تکمیل شده شماره ) -7

و الک و و ارائه اصل گواهی امضاء بدون هیچ توضیح اضافی و قید و شرط)به عدد و حروف( با امضاء و اثر انگشت شخص حقیقی 

 (.ویژه اشخاص حقیقیمهر شده )
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 مزایده: یین برندهنحوه تع
 «الف» های پاکت بازگشایی به نسبت بدواً تشکیل جلسه داده و 74/3/0511مورخ  شنبهسه صبح روز  01در ساعت  فروشکمیسیون 

 در شرکت سپرده تطبیق و «ب» و «الف» های پاکت مدارک بررسی از پس و نماید می اقدام مزایده در پیشنهاددهندگان «ب» و

 باز به نسبت جلسه همان در باشد، کامل شده ارائه مدارک که درصورتی اعالمی، شرایط با آن محتویات مطابقت و ررمق میزان با مزایده

 «ج» پاکت شده، ارائه سپرده در ابهام یا و مدارک نقص صورت در یعنی اینصورت درغیر. نمود خواهد اقــدام «ج» پاکت نمودن

 پیشنهادی مبلغ باالترین و گردیده باز باشد لــکام آنها مدارک متقاضیانی که پاکت نهات لذا. شد نخواهد باز مذکور پیشنهادکنندگان

شرکت در رد یا قبول هرگونه  .گردد می اعالم و تعیین مزایده نهایی برنده عنوانه ب زایده که از قیمت پایه اعالمی کمتر نباشد،ــم در

 پیشنهاد مختار است.

وم، سپـــرده ســایر شرکت کنندگان طبق ــ، بجز سپرده نفر اول، دوم و سفروشون ــیسیپس از اعالم نتیجه مزایده توسط کم

بین المللی رکت ــومی مزایده مسترد خواهد شد. چنانچه برنده مزایده پس از ابالغ کتبی شــل مندرج در شرایط عمــدستورالعم

نجام تعهدات مربوطه اقدام ننماید و یا از پیشنهاد خود عدول روز کاری جهت تنظیم و انعقاد قرارداد و ا 2ظرف مدت توسعه ساختمان 

نماید، سپرده شرکت در مزایده وی به نفع شرکت بین المللی توسعه ساختمان ضبط خواهد شد و مراتب به نفر دوم به عنوان برنده 

عقد قرارداد و انجام تعهدات قراردادی  اعالم خواهد شد. چنانچه برنده دوم نیز ظرف مهلت یاد شده نسبت بهو فرآیند معامله مزایده 

و به همین نحو با نفر سوم برنده نیز به نفع فروشنده ضبط خواهد شد و مراتب به برنده سوم اعالم خواهد شد.  ویاقدام ننماید، سپرده 

نفر اول سپرده شرکت  بدیهی است پس از انعقاد قرارداد با گردید.میم گیری خواهد و درخصوص تجدید مزایده تص نیز عمل خواهد شد

  دوم و سوم مسترد خواهد شد. گاندر مزایده برند
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 (1)فرم شماره 

 (اشخاص حقوقی )ویژهفرم مشخصات 
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 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال فعالیتنوع 

     

     

     

 
 مدارک شناسایی اشخاص حقوقی که الزم است در پاکت )ب( قرارگیرد: 

 

 تصویر کارت ملی( -شناسنامه  صفحه اول و توضیحاتمشخصات کامل نماینده معرفی شده )نام و نام خانوادگی و تصویر  -1

تصویر  -شناسنامه  صفحه اول و توضیحات)نام و نام خانوادگی و تصویر  مدیره هیاتاعضای مشخصات صاحبان مجاز امضاء و یا  -2

 سمت و تاریخ انتصاب( -کارت ملی

 یک نسخه کپی اساسنامه ممهور به مهر شرکت و تصویر آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضاء مندرج در روزنامه رسمی کشور  -3

 تصویر کارت ملی( -شناسنامه  صفحه اول و توضیحاتیره شامل )تصویر مد ارک شناسایی مدیرعامل و اعضای هیاتمد -4

 آدرس اقامتگاه قانونی، تلفن و کد پستی ده رقمی -5

 ؤید توان مالی متقاضیاسناد م -6

 

 

                                               را می پذیرم مدارککلیه مسئولیت صحت  قرائت شد و                                                                         

 مهر و امضاء متقاضی                                                                             
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 (1فرم شماره )

 (اشخاص حقیقی )ویژهفرم مشخصات 

 
................. .................... صادره از: ........................ فرزند:.............................. شماره شناسنامه: ............................نام و نام خانوادگی:............................. 

...........................................................................................................................نشانی:............................................................کدملی:.....:.............................متولد

 .....................................ثابت:................. .......................... تلفن..........کدپستی: ............................................................................................................................

 ..................................................تلفن همراه :...

 

 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال نوع فعالیت

     

     

 
 حقیقی که الزم است در پاکت )ب( قرارگیرد: مدارک شناسایی اشخاص 

 ملی(  کارت تصویر - شناسنامه صفحه اول و توضیحات مدارک شناسایی اشخاص حقیقی شامل )تصویر -0

 آدرس و تلفن متقاضی بصورت دقیق و کد پستی )ده رقمی(  -7

 ارائه اصل گواهی امضاء از دفترخانه رسمی. -3

 یمتقاض یتوان مال دیاسناد مؤ -5

 

             را می پذیرم مدارککلیه مسئولیت صحت  وقرائت شد                                                                                   

 اثر انگشت و امضاء متقاضی                                                                                     
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 (3ماره )فرم ش

  تعهـدنـامه شرکت در مزایده

 

 ....................... ......................... مورخ ............................ به شماره ................با توجه به آگهی مزایده منتشره در روزنامه ..

................. فرزند ............................................... دارای شناسنامه به شماره ..............اینجانب ................................ شخص حقیقی:

 ......................... اعالم می دارم:..................................... و کد ملی ............................................ صادره از ........................................................ متولد ....

................ و شناسه شرکت/موسسه/تعاونی .............................................................................. به شماره ثبت ............... شخص حقوقی:

........................ با کد ملی ............... و کد اقتصادی ........................................ به نمایندگی اینجانب ...........ملی...........................................

ملی ............................................. به عنوان  مدیره و اینجانب .................................. با کد هیات............................................ به عنوان رئیس 

 مدیرعامل اعالم می داریم:

یط مندرج در روزنامه، فرم ها و کلیه اسناد ( مطابق آگهی شماره .......................... روزنامه ............................. مورخ .............................، شــرا0

ایط عمومی این مزایده را به دقت مطالعه نموده و کلیه موارد مورد قبول بوده و از زمان بازگشایی پاکت ها و انعقاد قرارداد مطلع و و شر

به طور کامل آگاه  هبازدید به عمل آورده و از کم و کیف فرآیند مزاید دارایی ها و پروژه و مدارک و مستندات شرکت افق سازه پایاکل  از

 کلیه تعهدات و شرایط را بدون قید و شرط می پذیرم.بوده و 

، سپرده مزایده را در پاکت )الف( و تعهدنامه شرکت در مزایده را در پاکت )ب( قرارداده و متعهد ( با اطالع کامل از کلیه شرایط مزایده7

میل نبودن هریک از مدارک درخواستی و یا عدم و یا تکو یا عدم احراز هریک از شرایط مزایده  شوم درصورت برنده نشدن در مزایدهمی

 هیچگونه اعتراضی نداشته باشم و حق طرح هرگونه دعوایی را از خود سلب و ساقط نمایم. پذیرش از سوی برگزارکننده مزایده

 شرکت نزد مزایده برنده اب قرارداد ابالغ و انعقاد و اداری مراحل سیر پایان تا دوم و سوم اول، نفرات ( اینجانب مطلع هستم که سپرده3

 ودتــع مدارک معتبر مندرج در شرایط عمومی مزایده ارائه با کاری روز 4 مدت ظرف بعد چهارم به نفرات سپرده و ماند خواهد باقی

شرکت در  های اول یا دوم یا سوم قرارگیرم و به هر دلیلی از عقد قرارداد امتناع ورزم، سپردهکه اینجانب در رتبهدرصورتی .گردد می

 و حقوقی دعوا اعم از طرح و اعتراض هرگونه ضبـــط می گردد و حق بین المللی توسعه ساختماناینجانب، به نفع شرکت  مزایده

 نمایم.می ساقط و سلب خود از را در این خصوص کیفری

 و بطور کامل الک و مهر نمایم.گردم این برگه را در پاکت )ب( قرارداده ( متعهد می5

 .....................................ثابت و همراه جهت تماس ضروری: .......................تلفن 

    .......................................  نشانی متقاضی: ...............................................................................................................

    

 قرائت شد و کلیه موارد مورد تأیید است                                                                                                                                                                    

 مهرو امضاء متقاضی                                                                                                                                  
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 (قیویژه اشخاص حقو) و نحوه پرداخت فرم ارائه پیشنهاد قیمت -(0شماره )فرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ............................. مورخ .............................. شماره با توجه به آگهی مزایده منتشره در روزنامه ............................................

لی ..................................... به عنوان مدیرعامل و خانم/آقای اینجانبان خانم/آقای............................................... با کد م شخص حقوقی:

... به شماره ......................................................................................................... با کد ملی ..................................... به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت .

 ثبت ........................... و کد اقتصادی .............................. به شرح ذیل تقاضای خرید می نماییم.

 از صادره.........................  کد ملی دارای....................................  فرزند....................................................  اینجانب وکیل شخص حقوقی:

 شماره دفترخانه از صادره.................................  شماره وکالتنامه طی........................................................  شرکت از نمایندگی به...............................  

 .نمایم می خرید تقاضای ذیل حشر به............................ 

 

 اعالم تقاضای خرید

 "تأیید دریافت اطالعات و قبول شرایط مزایده"

مورد مزایده  بدینوسیله اعالم و تأیید می نماییم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیار نماینده این شرکت قرار گرفته و از

بازدید و شرایط عمومی مزایده را نیز به دقت قرائت نموده و از کم و کیف موضوع مزایده آگاهی کافی و کامل دارم و به عنوان قبول کلیه 

درج در شرایط مزایده این برگه پیشنهاد را امضاء و اقرار می نماییم چنانچه در مزایده برنده شناخته شوم موظف به رعایت تمام شرایط من

اسناد مزایده بوده و در غیر این صورت شرکت حق ضبط سپرده شرکت در مزایده این شرکت را داشته و بعداً هیچگونه ادعائی از طرف این 

 نماییم.می ساقط و سلب خود دعوایی را از طرح و اعتراض هرگونه شرکت قابل قبول نخواهد بود و حق

 ....................................................... تلفن ثابت و همراه جهت تماس ضروری: ............................................نام و نام خانوادگی: ..................

 .................................................................... نشانی متقاضی: ...........................................................................................................

 مهر و امضاء مجاز متقاضی        

 توجه: هرگونه خط خوردگی و یا الک گرفتگی موجب ابطال این فرم خواهد بود.

 پیشنهادی و نحوه پرداختقیمت 

 (................ ریالبه حروف .................................................................................)مبلغ پیشنهادی به عدد .............................................................. ریال

 .............................................................................................................................................................. نحوه پرداخت پیشنهادی)بدون لحاظ کارمزد(:

 سپرده خریدار

 

 شماره چک/ اسناد چک/ اسناد تعهدآور
نام بانک و 

 شعبه
 مبلغ به حروف مبلغ به ریال

  
 

             

              جمع کل
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 (قیحقی )ویژه اشخاص و نحوه پرداخت متفرم ارائه پیشنهاد قی -(5م شماره )فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ......................... مورخ .......................... شماره ......................با توجه به آگهی مزایده منتشره در روزنامه .........

صادره از شماره ......................... اینجانب ....................................................... فرزند .................................... دارای شناسنامه به  شخص حقیقی:

 .................................. با کد ملی .......................................... به شرح ذیل تقاضای خرید می نمایم.

 کد ملی با ........................... .... از صادره....................................  اینجانب ............................................. فرزند وکیل شخص حقیقی:

......... صادره از به نمایندگی از خانم/آقای ........................................................ طی وکالتنامه شماره ..................................... ..................................

 ............................ به شرح ذیل تقاضای خرید می نمایم.دفترخانه شماره ..........

 اعالم تقاضای خرید

 "تأیید دریافت اطالعات و قبول شرایط مزایده"

رد مزایده بازدید و شرایط عمومی بدینوسیله اعالم و تأیید می نمایم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیارم قرار گرفته و از مو

د را مزایده را نیز به دقت قرائت نموده و از کم و کیف موضوع مزایده آگاهی کافی دارم و به عنوان قبول کلیه شرایط مزایده این برگه پیشنها

مزایده بوده و در غیر این صورت  امضا و اقرار می نمایم چنانچه در مزایده برنده شناخته شوم موظف به رعایت تمام شرایط مندرج در اسناد

 هرگونه شرکت حق ضبط سپرده شرکت در مزایده اینجانب را داشته و بعداً هیچگونه ادعائی از طرف اینجانب قابل قبول نخواهد بود و حق

 نمایم.می ساقط و سلب خود دعوایی را از طرح و اعتراض

 ................................ تلفن ثابت و همراه جهت تماس ضروری: .....................................................نام و نام خانوادگی: .................................

 ............................................................................. ..........نشانی متقاضی: ...............................................................................................................

 امضاء و اثر انگشت متقاضی

 توجه: هرگونه خط خوردگی و یا الک گرفتگی موجب ابطال این فرم خواهد بود.

 (ریال.............................. ................................................................... حروف به)ریال..............................................................  عدد به پیشنهادی مبلغ

 ....................................(: ..........................................................................................................................کارمزد لحاظ بدون)پیشنهادی پرداخت نحوه

 سپرده خریدار

 

 شماره چک/ اسناد اسناد تعهدآورچک/ 
نام بانک و 

 شعبه
 مبلغ به حروف مبلغ به ریال

  
 

             

              جمع کل

 

 پیشنهادی پرداخت نحوه و قیمت
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 ضمـائم

 


