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 بسمه تعالی

 مقدمه

 یتمالک دارد نظر در نامیده می شود، مزایده گزارپیش رو  مزایده که در اسناد ،(عام سهامی) ساختمان توسعه المللیبین شرکت

 و نقد صورت به مزایده طریق از را شیراز شهر آباد عفیف خیابان در واقع سعدی تفریحی تجاری مجتمع هفتم طبقه رستوران سرقفلی و

  . نماید واگذار صالحیت واجد حقوقی یا حقیقی اشخاص به به شرح ذیل مزایده اسناد در مندرج مشخصات با و اقساط

 

 :مزایدهرایط عمومی شرکت در ش

 را دارند. مزایدهامکان شرکت در  ،یاعتبارسنج تیو با قابل یرانیا تیتابع یدارا یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل -1

 ریال 000،333،333،333معادل مبلغ  قیمت پایه مزایده: -2

در وجه شرکت بین المللی  ریال 0،003،333،333 رقم معادل مزایده پایه قیمت %1 معادل صیادچک  :شپرکت در مزایده  سپررده  -0

 توسعه ساختمان)سهامی عام(

  :مورد مزایده رستوران مشخصات -4
 

  مترمربع 70838 : حدودرستوران مجتمع تجاری تفریحی سعدیمساحت 

  :به مساحت  قابل بهره برداری اختصپاصپی   )طبقه آخر( و دارای تراسسپعدی   واقع در طبقه هفتم مجتمع موقعیت رسپتوران

 مترمربع  71737

  :در رسپپتوران مورد مزایده، صپپرعال عملیات سپپازه ای به عالوه دیوار پیرامونی و دیوارهای بیرباربر و گک و خا   وضپپع موجود

تا مرحله عرش موزائیک کف اجرا شپده است و عندالزوم آماده   گردیده اسپت. تراس جلوی رسپتوران   اجراقسپمتی از دیوارها  

توران رس داخل عضای عملیات تأسیساتی و ساختمانیکلیه ده است. تکمیل سقف کاذب اجرا نش اجرای کف کاذب می باشپد. 

 بر عهده خریدار می باشد.بهره برداری راه اندازی و  جهت و آماده سازی

  طبقه  6طبقه شپپامل  12در منش،  شپپهر شپپیراز، نبش خیابان عرعان  خیابان عفیف آباددر تجاری تفریحی سپپعدی مجتمع

طبقه  0، (با کاربری های پوشپپا ، کیف و کفش، طال و جواهر و لوازم آرایشپپی و بهداشپپتی روشپپهاه هایی شپپامل ع) تجاری

  احداث گردیده و نیمه ععال می باشد.   طبقه پارکینگ 0و  رستوران( ،، سینما، کاعی شاپعودکورتشامل ) تفریحی عرهنهی

  ارائه شده است. یکپیوست در  موجودوضع در آخرین طراحی و عملیات اجرایی  براساسطبقه هفتم مجتمع سعدی  نقشه پالن -0

 می باشد. 6/8/1433مورخ  شنبهسه روز  16:33ساعت ها تا اسناد مزایده و تسلیم پاکت تحویلمهلت  -6

رکت بین المللی توسعه پپالن کنفرانس شپپمحل س در 8/8/1433مورخ  شنبهچهارصبح روز  13ساعت زمان بازگشایی پاکت ها  -8

 ه دهم می باشد.پپطبق 11تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر )بخارست(، کوچه هشتم، پال  ساختمان به نشانی 

حضور شرکت کنندگان در مزایده یا نماینده ایشان در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه اصل معرعی نامه و ارائه اصل کارت ملی و اصل  -7

بالمانع بوده لیکن عدم حضور آن ها موجب توقف اجرای جلسه مزایده نخواهد  حسب صالحدید مزایده گزار رسید تحویل پاکت ها

 بود.

پیشنهادهای قیمت که بصورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش و عاقد سررده شرکت در مزایده و یا کمتر از مبلغ تعیین شده به  -0

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

 قح مزایده در کنندگان ار است. شرکتپپمخت ،از عروش رافپانص یا مزایده جلسه تجدید ول پیشنهادات،پپیا قب در رد مزایده گزار -13

، شرکت صورت رد پیشنهاد خریدار از سوی در .نمودند ساقط و سلب خود از خصوص این در را دعوایی طرح یا اعتراض هرگونه

 سررده شرکت در مزایده به متقاضی خرید مسترد می گردد.
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 در گانکنند شرکت لیست از دهنده پیشنهاد نام اینصورت بیر . دردهد ارائه قیمت پیشنهاد یک تواند می صرعال کننده شرکت هر -11

 .شد خواهد حذف مزایده

به  ،)براساس تاریخ رسید دریاعت نامه( دهیمزا شنهاداتیمهلت ارائه پ نیقبل از آخر کاریتواند حداکثر تا دو روز یم دیخر یمتقاض -12

 .ندیرا نما شرکت در مزایدهاعالم انصراف نموده و درخواست استرداد سررده  یصورت کتب

کلی  به طورو و شرایط مناسب تر نقدی بیشتر حصه و یا پرداخت  باالتر قیمتبا پیشنهادهای با  ،اولویت برنده شدن در مزایده -10

 خواهد بود.   مزایده گزارصالحدید  حسب

 ی پاکت ها می باشد.ماه پس از بازگشاییک  مدت اعتبار پیشنهادها تا -14

حق تغییر و اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ  مزایده گزار -10

حلی مو  همشهریکثیراالنتشار  هایر شده در روزنامهپپآگهی منتش ریقپپاز ط یا، مراتب به صورت کتبی وقوعمیدارد که در صورت 

دریاعت  جدید لتپپمهزمان پپپهمگردد و  انی میپپاطالع رس www.icd.co.irرکت به آدرس پپایت شپپسوبیا  و خبر جنوب

 خواهد شد. رسانیادها به شرکت کنندگان اطالع پپپیشنه

 لیهک اطالع کامل و قبولو  مزایده گزاراز سوی  آتی قبول شروط و تکالیف تعیین شدهو ارائه پیشنهاد به منزله مزایده شرکت در  -16

 .عروش می باشد مندرج در قرارداد و مفاد طیشرا

 سررده .رسید خواهد ایشان اطالع به کتبی نامه ارسال با ،عروش کمیسیون تأیید از پس ،برنده مزایده سوم و دوم اول، نفرات اسامی  -18

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

 نامه معرعی با حقوقی اشخاص برای و ملی کارت اصل ها، پاکت تحویل رسید اصل ارائه با کاری روز 0 مدت ظرف بعد به چهارم

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

، نسبت به مزایده گزاراز سوی  قبول یاعالم کتب خیاز تار کاری روز 13ظرف مهلت  ستیبا یم داریخر ده،یبرنده مزا نییپس از تع  -17

 . دیاقدام نماتضامین اقساط  چک ها و و ارائهثمن معامله  یحصه نقد زیوارعقد قرارداد و 

 تمامال برنده مزایده در شرکت سررده ثمن معامله در مهلت مقرر، معامله محقق نشده و ینقد حصه زیعدم وار ایدر صورت انصراف  -10

 یا دوم نفر امتناع صورت در که نماید سوم یا دوم نفر با قرارداد عقد به اقدام است مخیر شرکت و می گردد ضبط ارگزمزایده نفع به

 زارمزایده گ نفع به ایشان سررده که حقوقی و حقیقی اشخاص. شد خواهد ضبط ارزگ مزایده نفع به تمامال نیز ایشان سررده سوم،

 .نمودند ساقط و سلب خود از را کیفری و حقوقی دعوای طرح و اعتراض هرگونه حق گردد، ضبط

 هک برندگانی مابین باشند، داده پیشنهاد مساوی هایقیمت ها آن تمامی یا مزایده برندگان از نفر دو مورد که حسب صورتی در -23

. دش خواهد اعالم برنده عنوان به دهد پیشنهاد باالتری قیمت کدام هر و شودمی برگزار حضوری مزایده اند داده ارائه مساوی قیمت

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

 یمتق هرصورت در. شودمی برگزار حضوری مزایده مجددال حضوری مزایده برنده و اول برنده مابین باشد، بیشتر اول برنده پیشنهادی

  .اشدب کمتر قبلی حضوری پیشنهادی قیمت و مکتوب پیشنهادی قیمت از تواند نمی شرایطی هیک تحت حضوری پیشنهادی

 ( اشاره کند.عروش رستوران مجتمع سعدی شیرازباید در کلیه مکاتبات خود به موضوع مزایده )متقاضی شرکت در مزایده  -21

از  و حصول اطالع شهر شیرازدر  تفریحی سعدیتجاری  رستوران مجتمعاز  دیبه منزله اقرار به بازد یاز طرف متقاض شنهادیارائه پ -22

 مبادرت به ،رستوران مجتمع سعدی موجود تیکامل از وضع یآگاهبوده و با  موضوع مزایده تیفیو ک تیکم ات،ی، خصوصشرایط

کلیپپپپه هزینه  .دینما یاز خود سلب و اسقاط م در آینده را مزایده گزارو حق هرگونه ادعا و رجوع به  نموده است دهیشرکت در مزا

 321-77030048ریدار می باشد. جهت هماهنهی بازدید با شماره تلفن پپبه عهده خ و سایر بررسی ها بازدید ،های ایاب و ذهاب

 .نماییدتماس حاصل 

همزمان مکلف است  داریاست و خر دهی، بر عهده برنده مزامورد مزایده یرسم یکارشناس انجام و حق الزحمه ینشر آگه های نهیهز -20

  .دیآن اقدام نما ینسبت به پرداخت نقد مزایده گزارسوی از  یانعقاد قرارداد، مطابق مبلغ اعالم با
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 لح،ص نمایندگی، صورت به حتی عنوان هیک تحترا  دهیموضوع مزابخشی از  یا و تمام واگذاری و به بیر انتقال حق رستوران خریدار -24

 . هندعروش کتبی قبلی و مواعقت و تأیید با مهر؛ نخواهد داشت مزایده گزاربا  یینهاحساب  هیتا تسو دیهر عنوان هر یا وکالت

خریدار با شرکت در مزایده می پذیرد که انتقال اسناد مالکیت رستوران به نام ایشان، پس از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس  -20

 تفکیکی توسط عروشنده طی سال های آتی انجام خواهد گردید.

ی تجهیز و راه انداز ماه 2ظرف آن را و  ماه تکمیل 6رستوران را حداکثر ظرف مدت  ساخت لیات عمرانیعمخریدار مکلف است  -26

ماهه  7از مهلت  در راه اندازی رستوران به ازای هر ماه تأخیرنموده و جهت رونق مجتمع به بهره برداری برساند. در بیر این صورت 

که خریدار مکلف به پرداخت آن در زمان و به شیوه مدنظر بر عهده خریدار خواهد بود  معادل یک میلیارد ریال، وجه التزامی عوق

عروشنده حق عسخ  ،ماه از تاریخ انعقاد قرارداد 12 حداکثر پس از گذشترستوران زی در صورت عدم راه اندا عروشنده می باشد.

  را برای خود محفوظ میدارد. قرارداد

 زیر می باشد: حوه پرداخت ثمن معامله به صورتن -28

  طی یک عقره چک تضمین  قرارداد عقدبا  زمانهم به عنوان پیش پرداخت نقدبه صورت  میلیارد ریال 103 حداقلپرداخت

  شده بانکی

  براساس عرمول سیستم بانکی  درصد 17سالیانه با کارمزد  ماه 17مدت  ظرفحداکثر  اقساط طی ثمن معامله مابقیپرداخت

میلیارد ریال به صورت  240مبلغ باقیمانده ثمن معامله به میزان  عرضبر این اساس مبالغ چک های اقساط براساس  که کشور

 زیر می باشد:

  ریال 10،602،416،002صورت پرداخت ماهیانه: معادل عقره چک اقساط در  17مبلغ هر یک از 

  ریال 01،466،204،060چک اقساط در صورت پرداخت هر دو ماه یکبار: معادل  0مبلغ هر یک از 

  ریال 48،033،234،040ت هر سه ماه یکبار: معادل اقساط در صورت پرداخ چک 6مبلغ هر یک از 

  خواهد بود:  و اعمال قابل پذیرشزیر  های اقساط روشجهت تضمین پرداخت 

 امهضمانت ن یک عقرهبه ازای هر دو قسط و یا  به تعداد اقساطمورد قبول مزایده گزار  معتبر بانکیضمانت نامه ارائه الف( 

 بانکی

روز از تاریخ  13در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط ظرف مهلت  از سوی عروشنده اعمال حق عسخ قراردادب( 

 چک ها سررسید 

 ج( اعمال و ادبام بندهای الف و ب

  و یا عدم پرداخت به موقع اقساط رستوران دلیل اعم از عدم راه اندازی به موقعبه هر  صورت عسخ قراردادالزم به تذکر است در 

خ پپدرصد از کل ثمن معامله به عنوان وجه التزام و جریمه عس 13ضمن دریاعت  ،روزه از تاریخ سررسید چک ها( 13)در مهلت 

به  ،به هر میزان که باشد ،رستوران اد شده در دوره تکمیل و راه اندازیپپپایجو نصبیات بیرمنقول قرارداد، کلیه مستحدثات 

 .نفع عروشنده ضبط خواهد شد

 تنها چک های سامانه صیاد مورد قبول می باشد: توجه. 

  باشد می اولپپویت درر پکمت دوره اقساطو  بیشتر نقپپدی پرداختپیشنهاد با. 

 ارسیع زبان به و دقت با و خوانا و کامل صورت به خوردگی خط بدون متقاضی توسط بایست می مزایده در شرکت تقاضای های عرم -27

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

 .نمایند ضمیمه ،را (1 شماره عرم در مندرج موارد سایر و) هویتی مدار  همراه به مجاز امضاء صاحبان و تغییرات آخرین شامل
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 :شرکت در مزایده تحویلی جهتمحتویات پاکت های 

 پستحضوری و یا  و از طریق ادات خود را در پاکت های کامالل ال  و مهر شدهپپپپیشنهدر مهلت مقرر شرکت کنندگان در مزایده باید 

به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر. خیابان بخارست هشتم  پیشپتاز به دبیرخانه شپرکت بین المللی توسعه ساختمان  

 مهلت دریاعت و تحویل اسناد تمدید نخواهد شد. نمایند. رسالا هفتمطبقه  11پال  

 نام کاملباید د، نشومی  متمایز «ج»و « ب» ،«الف»حروف بزرگ بصورت  باالزم به ذکر است بر روی هریک از پاکت های مزایده که 

 قید گردد.« عروش رستوران مجتمع سعدی شیرازبه مربوط » و آدرس شرکت کننده در مزایده و همچنین عبارت

 محتوای پاکت )الف( : 

در وجه شرکت  چک صیاد صورت به ریال 0،003،333،333 رقم معادل مزایده پایه قیمت %1 لمعاد مزایده در شرکت سررده -1

 بین المللی توسعه ساختمان)سهامی عام(

 تذکر: 
 پاکت )الف( قابل مشاهده باشد.هیچهونه اثری از قیمت یا توضیح اشاره کننده به قیمت، نباید در اسناد و مدار   -1

حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از  مزایده گزارج از موارد مذکور باشد، در صورتی که محتویات پاکت )الف( خار -2

 عرآیند مزایده خارج نماید. 

 محتوای پاکت )ب( :

ویژه و تکمیل موارد مندرج در عرم مذکور ) مزایده با امضاء مجاز و مهر شرکت کنندگان در : عرم مشخصات شرکت1عرم شماره -1

 (اشخاص حقوقی

شخص و تکمیل موارد و ارائه اصل گواهی امضای مزایده با امضاء و اثر انهشت  در کنندگان : عرم مشخصات شرکت2عرم شماره -2

 (ویژه اشخاص حقیقیمندرج در عرم مذکور )

شپپپرایط عمومی مپپزایده و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات نامه قبولی کلیه مفاد مندرج در : عرم تعهد0عرم شماره  -0

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

 تصویر مصدق اساسنامه و مدار  ثبتی شرکت برای اشخاص حقوقی شامل شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی -4

مدیره و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی:  تأهینماینده و مدیرعامل و اعضای  یا حقیقی ومدار  شناسایی اشخاص  -0

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

 تصویر آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضاء مندرج در روزنامه رسمی کشور برای اشخاص حقوقی -6

 د پستی ده رقمیآدرس اقامتهاه قانونی و تلفن و ک -8

در صورتیکه دارندگان امضای مجاز در اساسنامه و یا اشخاص حقیقی، حق وکالت دادن به بیر را داشته باشند، ارائه رونوشت  -7

 مصدق وکالتنامه رسمی الزامیست.

 جهت پرداخت ثمن معامله و تضمین اقساط اسناد مؤید توان مالی متقاضی -0

 تذکر:
 توضیح اشاره کننده به قیمت، نباید در اسناد و مدار  پاکت )ب( قابل مشاهده باشد.هیچهونه اثری از قیمت یا  -1

حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از عرآیند  مزایده گزارج از موارد مذکور باشد، پاکت )ب( خار در صورتی که محتویات -2

 مزایده خارج نماید. 
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 محتوای پاکت )ج( :

بدون قلم خوردگی و بدون هیک توضیح و اطالعات سررده شرکت در مزایده  (: عرم ارائه پیشنهاد قیمت4)عرم تکمیل شده شماره  -1

 (ویژه اشخاص حقوقیمهر شده) اضاعی و قید و شرط)به عدد و حروف( ممهور به مهر و امضاء شخص حقوقی و ال  و

بدون قلم خوردگی و بدون هیک توضیح شرکت در مزایده  و اطالعات سررده(: عرم ارائه پیشنهاد قیمت 0عرم تکمیل شده شماره ) -2

ویژه و ال  و مهر شده )و ارائه اصل گواهی امضاء اضاعی و قید و شرط)به عدد و حروف( با امضاء و اثر انهشت شخص حقیقی 

 (اشخاص حقیقی
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 مزایده: نحوه تعیین برنده

 بدوال تشکیل جلسه داده و 8/8/1433مورخ  شنبهچهارصبح روز  13در ساعت شرکت بین المللی توسعه ساختمان  عروشکمیسیون 

 و «الف» های پاکت مدار  بررسی از پس و نماید می اقدام مزایده در پیشنهاددهندگان «ب» و «الف» های پاکت بازگشایی به نسبت

 لکام شده ارائه مدار  که درصورتی اعالمی، شرایط با آن محتویات مطابقت و مقرر میزان با مزایده در شرکت سررده تطبیق و «ب»

 در ابهام یا و مدار  نقص صورت در یعنی اینصورت دربیر. نمود خواهد اقپپدام «ج» پاکت نمودن باز به نسبت جلسه همان در باشد،

 گردیده ازب باشد لپپکام آنها مدار  متقاضیانی که پاکت تنها لذا. شد نخواهد باز مذکور پیشنهادکنندگان «ج» پاکت شده، ارائه سررده

 اعالم و نتعیی زایدهپپم اییپپنه برنده عنوانه ب زایده که از قیمت پایه اعالمی کمتر نباشد،پپم در پیشنهادی و شرایط مبلغ باالترین و

 شرکت در رد یا قبول هرگونه پیشنهاد مختار است. .گردد می

وم، سرپپپرده سپپایر شرکت کنندگان طبق پپاول، دوم و س، بجز سررده نفر عروشون پپپس از اعالم نتیجه مزایده توسط کمیسی

سعه بین المللی تورکت پپومی مزایده مسترد خواهد شد. چنانچه برنده مزایده پس از ابالغ کتبی شپپل مندرج در شرایط عمپپدستورالعم

روز کاری جهت تنظیم و انعقاد قرارداد و انجام تعهدات مربوطه اقدام ننماید و یا از پیشنهاد خود عدول نماید،  13ظرف مدت ساختمان 

سررده شرکت در مزایده وی به نفع شرکت بین المللی توسعه ساختمان ضبط خواهد شد و مراتب به نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعالم 

 نیز به ویظرف مهلت یاد شده نسبت به عقد قرارداد و انجام تعهدات قراردادی اقدام ننماید، سررده خواهد شد. چنانچه برنده دوم نیز 

ص و درخصو و به همین نحو با نفر سوم برنده نیز عمل خواهد شدنفع عروشنده ضبط خواهد شد و مراتب به برنده سوم اعالم خواهد شد. 

وم دوم و س گانپس از انعقاد قرارداد با نفر اول سررده شرکت در مزایده برند بدیهی است تجدید مزایده تصمیم گیری خواهد گردید.

  مسترد خواهد شد.
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 (1)فرم شماره 

 فرم مشخصات )ویژه اشخاص حقوقی(

 
......................... .................................آقا/خانم................ :مدیرعاملنام .............. ....................نام شرکت/مؤسسه:............................................................... 

.................... .....................کد اقتصادی:.....ملی:......................................................شناسه .....................................تاریخ ثبت:..............شماره ثبت:................

.................... ...................................................... کدپستی:................................نشانی:.....................................................................................................................

 .......................................................................................................... تلفن همراه:........................ عاکپس:.................................................................تلفن ثابت:

 

 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال نوع فعالیت

     

     

     

     

     

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

 

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

یر تصو -شناسنامه  صفحه اول و توضیحات)نام و نام خانوادگی و تصویر  مدیره هیاتمشخصات صاحبان مجاز امضاء و یا اعضای  -2

 سمت و تاریخ انتصاب( -کارت ملی

 یک نسخه کری 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 توضیحاتمدیره شامل )تصویر  ار  شناسایی مدیرعامل و اعضای هیاتمد -4

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

 جهت پرداخت ثمن معامله و تضمین اقساط د مؤید توان مالی متقاضیاسنا -6

 

 

 قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه مدارک را می پذیرم                                                                                                                       

 مهر و امضاء متقاضی                                                                             
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 (2فرم شماره )

 فرم مشخصات )ویژه اشخاص حقیقی(

 
................. .................... صادره از: .......عرزند:.............................. 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

     

     

     

     

     

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

 ملی(  کارت تصویر - شناسنامه صفحه اول و توضیحات مدار  شناسایی اشخاص حقیقی شامل )تصویر -1

 آدرس و تلفن متقاضی بصورت دقیق و کد پستی )ده رقمی(  -2

 رسمی.اسناد ارائه اصل گواهی امضاء از دعترخانه  -0

 جهت پرداخت ثمن معامله و تضمین اقساط یمتقاض یتوان مال دیاسناد مؤ -4

 

 قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه مدارک را می پذیرم                                                                                              

 اثر انگشت و امضاء متقاضی                                                                                     
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 (3فرم شماره )

  تعهـدنـامه شرکت در مزایده
 

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

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

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

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

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

مدیره و اینجانب .................................. با کد ملی ............................................. به عنوان  تهیأنوان رئیس ............................................ به ع

 مدیرعامل اعالم می داریم:

...................، شپپرایط مندرج در روزنامه، عرم ها و کلیه اسناد ( مطابق آگهی شماره .......................... روزنامه ............................. مورخ ..........1

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

به طور کامل آگاه بوده و کلیه تعهدات  برگزاری مزایده عرآیند و هیدمزا موضوع بازدید به عمل آورده و از کم و کیف موضوع مزایده کل از

 و شرایط را بدون قید و شرط می پذیرم.

، سررده مزایده را در پاکت )الف( و تعهدنامه شرکت در مزایده را در پاکت )ب( قرارداده و متعهد ( با اطالع کامل از کلیه شرایط مزایده2

و یا تکمیل نبودن هریک از مدار  درخواستی و یا عدم و یا عدم احراز هریک از شرایط مزایده  مزایدهشوم درصورت برنده نشدن در می

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

 تشرک نزد مزایده برنده با قرارداد ابالغ و انعقاد و اداری مراحل سیر پایان تا سومدوم و  اول، نفرات ( اینجانب مطلع هستم که سررده0

 ودتپپع درج در شرایط عمومی مزایدهپمدار  معتبر من ارائه با کاری روز 0 مدت ظرف بعد چهارم به نفرات سررده و ماند خواهد باقی

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

 از را در این خصوص کیفری و حقوقی دعوا اعم از طرح و اعتراض هرگونه ضبپپپط می گردد و حق مزایده گزاراینجانب، به نفع  مزایده

 نمایم.می ساقط و سلب خود

 و بطور کامل ال  و مهر نمایم.ه را در پاکت )ب( قرارداده گردم این برگ( متعهد می4

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

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

    

 

 قرائت شد و کلیه موارد مورد تأیید است                                                                                                                                                                    

 و امضاء متقاضی/ اثر انگشت مهر                                                                                                                                  
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 )ویژه اشخاص حقوقی( فرم ارائه پیشنهاد قیمت -(0فرم شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 دیرعامل و خانم/آقایاینجانبان خانم/آقای............................................... با کد ملی ..................................... به عنوان م شخص حقوقی:

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

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

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

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

 .نمایم می خرید تقاضای ذیل شرح به......... .............................................. شماره دعترخانه از

 

 اعالم تقاضای خرید

 "تأیید دریافت اطالعات و قبول شرایط مزایده"

د مزایده بازدید و از موربدینوسیله اعالم و تأیید می نماییم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیار نماینده این شرکت قرار گرعته 

و به عنوان قبول کلیه شرایط  ضوع مزایده آگاهی کاعی و کامل داشتهو شرایط عمومی مزایده را نیز به دقت قرائت نموده و از کم و کیف مو

 شرایط مندرج در اسناد م موظف به رعایت تمامیچنانچه در مزایده برنده شناخته شو که مزایده این برگه پیشنهاد را امضاء و اقرار می نماییم

بوده و در بیر این صورت شرکت حق ضبط سررده شرکت در مزایده این شرکت را داشته و بعدال هیچهونه ادعائی از  و قرارداد عروش مزایده

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

 ................................................................................................................ تلفن ثابت و همراه جهت تماس ضروری: ..........................ادگی: ...........نام و نام خانو

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

 مهر و امضاء مجاز متقاضی        

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

 پیشنهادیو نحوه پرداخت  قیمت

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

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

 سپرده خریدار

 

 شماره چک/ اسناد چک/ اسناد تعهدآور
نام بانک و 

 شعبه
 حروف مبلغ به مبلغ به ریال

  
 

             

              جمع کل
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 )ویژه اشخاص حقیقی( فرم ارائه پیشنهاد قیمت -(5م شماره )فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 اعالم تقاضای خرید

 "تأیید دریافت اطالعات و قبول شرایط مزایده"

مومی عبدینوسیله اعالم و تأیید می نمایم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیارم قرار گرعته و از مورد مزایده بازدید و شرایط 

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

 بوده و در و قرارداد عروش چنانچه در مزایده برنده شناخته شوم موظف به رعایت تمام شرایط مندرج در اسناد مزایدهکه امضا و اقرار می نمایم 

و  دبیر این صورت شرکت حق ضبط سررده شرکت در مزایده اینجانب را داشته و بعدال هیچهونه ادعائی از طرف اینجانب قابل قبول نخواهد بو

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

 ........................................................ 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 چک/ اسناد تعهدآور
نام بانک و 

 شعبه
 مبلغ به حروف مبلغ به ریال

                

              جمع کل

 

 پیشنهادی و نحوه پرداخت قیمت



 

   فروش مالکیت و سرقفلی رستوران مجتمع سعدی شیرازمزایده  اسناد

 

41از  41صفحه   
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