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 ���ه �عا�ی

 مقدمه

نارنجستان زیباي  شرکتو  10101855694 ملی شناسه و 142583 ثبت شماره به  )عام سهامی( ساختمان توسعه المللیبین شرکت

و  70به ترتیب  مشاعی و داراي مالکیت شرکاي به عنوان 10101721745 ملی شناسه و 128806 ثبت شماره هب شمال(سهامی خاص)

حصه مشاع  دندار نظر در د،ننامیده می شو "مزایده گزار"که در اسناد مزایده پیش رو  ،نارنجستان آپارتمان هتل زمیندرصدي  30

(جاده امیرآباد نور  به محمودآبادجاده  7کیلومتر  ایزدشهر، مازندران، استان در واقع تانآپارتمان نارنجس هتل زمینکل  خود از
به  حاضر مزایده اسناد در مندرج مشخصات با و ينقد ا شرایط پرداختبعمومی  مزایده برگزاري طریق از با وضع موجود را ،ساحلی)

  . دننمای واگذار صالحیت واجد حقوقی یا حقیقی اشخاص به شرح ذیل

 مشخصات مورد مزایده: 

  به نسبت  هر یک مزایده گزارمتعلق به  تک برگی مجزا در مجاور یکدیگرچهار قطعه زمین داراي سند  شامل مورد مزایدهکل زمین
متعلق به شرکت نارنجسـتان زیبـاي    مشاعدرصد  30و  )عام سهامی( ساختمان توسعه المللیشرکت بینمتعلق به  مشاعدرصد  70

 :به شرح زیر شمال(سهامی خاص)
 :نور) به محمودآباد جاده 7 امیرآباد (کیلومتر جـادهضلع شمالی (ساحلی)  آدرس زمین 

 :(جمع مساحت چهار قطعه) قبل از اصالحی مترمربع 27،033 مساحت کل زمین 

  :مربع پس از کسر حریم جاده و دریامتر 20،764مساحت خالص زمین 

 11492به شماره  مترمربع طبق پروانه ساختمانی صادره 55/57،792زیربناي کل  داراي پروانه ساختمانی قابل تمدید با 
 می باشد. )برنده مزایده(و هزینه تمدید آن بر عهده خریدارکه منقضی گردیده  21/10/1389مورخ 

 رائه گردیده است.ابه شرح جدول پیوست  چهار قطعه زمینئیات تفکیکی جزاطالعات و  :توضیح
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 شرکت در مزایده:شرایط اختصاصی 

 ریال 6،650،000،000،000 معادل مبلغ قیمت پایه مزایده: -1
 پـنج ( %5معـادل   جمعـاً  و ثبت شـده در سـامانه صـیاد    30/1/1401به تاریخ  صیادي چک فقره دو سپرده شرکت در مزایده: -2

ــه قیمــت) درصــد ــده پای ــادل مزای ــغ مع ــه 332،500،000،000   مبل ــال ک ــی ری ــادل آن درصــد 70 بایســت م ــغ مع   مبل
 30 و 10101855694به شناسه ملـی  ) عام سهامی( ساختمان توسعه المللی بین شرکت وجه در ریال 232،750،000،000

بـه شناسـه ملـی     خـاص)  سـهامی ( شمال یبايز نارنجستان شرکت وجه در ریال 99،750،000،000  مبلغ معادل آن درصد
 .گردد صادر 10101721745

ماه در رهن بانک گــردشگري می باشد که تا قبل از  120بابت اخذ تسهیالت، به مدت  1390از سـال مورد مزایدهاسناد زمین  -3
ام می باشد. فک ــام نرسیده و در حال انجــن آن به اتمـگردیده لیکن فرآیند فک ره انجام زمان برگزاري مزایده تسویه حساب

 فروشنده می باشد.رهن اراضی قبل از انتقال رسمی مورد مزایده بر عهده 
تعریف شده  هتل آپارتمان واحد اقامتی پروژه 8هفته در سال) مربوط به  4(به مدت  زمانی دوره 15انی (تایم شرینگ) مالکیت زم -4

ایشان  نفر در سال هاي گذشته صلح گردیده که تسویه حساب مبالغ پرداختی 15 مترمربع به 893 به متراژدر زمین مورد مزایده 
  می باشد. فروشندهبر عهده 

 .می باشد (برنده مزایده) بر عهده خریدار تمدید پروانه ساختمانیهزینه  -5

و  است دهی، بر عهده برنده مزامورد مزایده یرسم یکارشناس ارزیابی ها و انجام و حق الزحمه ینشر آگه هاي نهیهز -6
نسبت به پرداخت  )مزایده گزار( فروشندهسوي از  یانعقاد قرارداد، مطابق مبلغ اعالم همزمان بامکلف است  (برنده مزایده) داریخر
تکلیفی  مزایده گزارتلقی می گردد و  مزایده گزاررسمی فوق الذکر جزء اسناد محرمانه کارشناسی  اتگزارش .دیآن اقدام نما ينقد

 دارد.به برنده مزایده نمورد مزایده براي ارائه نظریه کارشناسی رسمی 
 صورت به حتی عنوان هیچ را تحت دهیموضوع مزابخشی از  یا و تمام واگذاري و انتقال به غیر حق) مزایده برنده( خریدار -7

نخواهد  )مزایده گزار( فروشندهبا صد در صد ثمن معامله  و قطعی یینهاحساب  هیتا تسو دیگر عنوان هر یا وکالت صلح، نمایندگی،
 . )مزایده گزار( فروشنده کتبی موافقت قبلی و و تأیید با ؛ مگرداشت

 نحوه پرداخت ثمن معامله به صورت زیر می باشد: -8
  پرداخت پیش عنوان به (چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب شرکاء)نقد صورت به معامله ثمن از درصد 95پرداخت 

 مزایده برنده به ابالغ از پس ماه یک حداکثر و قرارداد انعقاد با همزمان
 از طریق واریز نقدي با ارائه فیش  رسمی اسناد دفتر در اسناد انتقال با همزمان معامله ثمن مابقی درصد 5 پرداخت )

  به عنوان ضمانت پرداخت قرارداد انعقاد با همزمانارائه چک صیادي  و لزوم )ارائه چک تضمین شده بانکیواریزي یا 

 درصد 5پرداخت رسمی جهت  اسناد دفتر حضور خریدار درالزم به تذکر است در صورت فسخ قرارداد به هر دلیل اعم از عدم  -9
و یا عدم ایفاي سایر تعهدات قراردادي از سوي خریدار، عالوه بر عودت و  اسناد تعیین شده جهت انتقال در زمان معامله ثمن مابقی

کل ثمن معامله به عنوان وجه التزام و جریمه فســخ قرارداد، به نفع فروشنده ضبط و دریافت درصد از  10تصرف مورد مزایده، 
 خواهد شد.
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 :مزایدهرایط عمومی شرکت در ش

 را دارند. مزایدهامکان شرکت در  ،یاعتبارسنج تیو با قابل یرانیا تیتابع يدارا یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل -1
 می باشد. 29/1/1401مورخ  دوشنبهروز  16:00ها تا ساعت اسناد مزایده و تسلیم پاکت تحویلمهلت  -2
رکت بین المللی توسعه ــالن کنفرانس شــدر محل س 30/1/1401مورخ  سه شنبهصبح روز  10زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  -3

 ه دهم می باشد.ــطبق 11کوچه هشتم، پالك ساختمان به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، 
حضور شرکت کنندگان در مزایده یا نماینده ایشان در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه اصل معرفی نامه و ارائه اصل کارت ملی و  -4

زایده بالمانع بوده لیکن عدم حضور آن ها موجب توقف اجراي جلسه م مزایده گزارحسب صالحدید  اصل رسید تحویل پاکت ها
 نخواهد بود.

پیشنهادهاي قیمت که بصورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش و فاقد سپرده شرکت در مزایده و یا کمتر از مبلغ تعیین شده به  -5
 باشند و همچنین پیشنهادهایی که بعد از مهلت تعیین شده در آگهی تسلیم شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 با قرارداد انعقاد عدم و فروش از کامل انصـراف یا مزایده جلسه تجدید پیشنهادات،ول ــیا قب در رد مزایده گزار -6
 از خصوص این در را دعوایی طرح یا اعتراض هرگونه حق مزایده در کنندگان . شرکتار استــمخت ،دلیل هر به مزایده برنده
زایده به متقاضی ــرده شرکت در مــ، سپدلیلهر ه ب شرکت ریدار از سويــصورت رد پیشنهاد خ در .نمودند اقطــس و سلب خود

 رید مسترد می گردد.ـــخ
 در کنندگان شرکت لیست از دهنده پیشنهاد نام اینصورت غیر . دردهد ارائه قیمت پیشنهاد یک تواند می صرفاً کننده شرکت هر -7

 .شد خواهد حذف مزایده
 خواهد بود.   باالتر قیمتبا پیشنهادهاي با  ،اولویت برنده شدن در مزایده -8
، وقوعبراي خود محفوظ میدارد که در صورت  در هر زمانحق تغییر و اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را  مزایده گزار -9

ایت ــسوبیا  و شمالمحلی خبر و  همشهريکثیراالنتشار  هاير شده در روزنامهــریق آگهی منتشــاز ط یامراتب به صورت کتبی 
 و وبسایت شرکت نارنجستان زیباي شمال به آدرس www.icd.co.irبه آدرس  بین المللی توسعه ساختمان رکتــش

www.narenjestan.com  ادها به شرکت کنندگان ــدریافت پیشنه جدید لتــمهزمان ـــهمگردد و  انی میــاطالع رس
 خواهد شد. رسانیاطالع 

و  طیشرا کلیه و قبول مزایده گزاراز سوي  آتی شروط و تکالیف تعیین شده کلیه قبولو ارائه پیشنهاد به منزله مزایده شرکت در  -10
 .می باشد مزایده گزارمد نظر و ارائه شده از سوي  فروش مندرج در قرارداد مفاد

. رسید خواهد ایشان اطالع به کتبی نامه ارسال با ،فروش کمیسیون تأیید از پس ،برنده مزایده سوم و دوم اول، نفرات اسامی  -11
 نفرات سپرده. ماند خواهد باقی شرکت نزد مزایده، برنده اب قرارداد انعقاد و اداري مراحل سیر پایان تا سوم و دوم اول، نفرات سپرده
 نامه معرفی با حقوقی اشخاص براي و ملی کارت اصل ها، پاکت تحویل رسید اصل ارائه با کاري روز 5 مدت ظرف آن بعد و چهارم
 .گردد می عودت شرکت نماینده ملی کارت و ها پاکت تحویل رسید اصل همراه به معتبر

(ابالغ به  مزایده گزاراز سوي  قبول یاعالم کتب خیاز تار یک ماهمهلت  ظرف ستیبا یم متقاضی ده،یبرنده مزا نییپس از تع  -12
 انعقاد وبانکی یا واریز نقدي به حساب شرکاء)(از طریق ارائه چک تضمین  ثمن معامله يحصه نقد زیوار، نسبت به برنده مزایده)

 مجاز خواهد بود. تا حصول نتیجه مزایده گزارتمدید این زمان حسب صالحدید . دیاقدام نماقرارداد 
(حتی در صورت  12در بند  ثمن معامله در مهلت مقرر درصد 95 زیعدم واریا  کتبی انصراف ای عدم مراجعه به شرکت در صورت -13

 شرکت سپرده و نشده، معامله محقق )قرارداد در مهلت یکماهه و عدم امضاي تداوم مذاکرات درخصوص مفاد پیش نویس قرارداد
 در که نماید سوم یا دوم نفر با قرارداد انعقاد به اقدام است مخیر شرکت و می گردد ضبط ارزگ مزایده نفع به تماماً برنده مزایده در

 سپرده که حقوقی و حقیقی اشخاص. شد خواهد ضبط مزایده گزار نفع به تماماً نیز ایشان سپرده سوم، یا دوم نفر امتناع صورت
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 ساقط و سلب خود از تحت هر عنوان را کیفري و حقوقی دعواي طرح و اعتراض هرگونه حق گردد، ضبط مزایده گزار نفع به ایشان
 .نمودند

 که برندگانی مابین باشند، داده پیشنهاد مساوي هايقیمت ها آن تمامی یا مزایده برندگان از نفر دو مورد که حسب صورتی در -14
. شد خواهد اعالم برنده عنوان به دهد پیشنهاد باالتري قیمت کدام هر و شودمی برگزار حضوري مزایده اند داده ارائه مساوي قیمت

  .باشد کمتر قبلی مکتوب پیشنهادي قیمت از تواند نمی شرایطی هیچ تحت حضوري پیشنهادي قیمت هرصورت در
و تان ایزدشهر سشهراستان مازندران، در نارنجستان  آپارتمان هتل زمیناز  دیبه منزله اقرار به بازد یاز طرف متقاض شنهادیارائه پ -15

، اسناد اراضی موجود تیاز وضع متقاضی کامل یو آگاه موضوع مزایده تیفیو ک تیکم ات،ی، خصوصشرایطکلیه حصول اطالع از 
، ترهین پروژه و پروژه شرکايشرایط و  وضعیت پیش خریداران واحدهاي هتل در سال هاي گذشته ،مالکیت، پروانه ساختمانی

مزایده و رجوع به  ، اعتراضاـو حق هرگونه ادع نموده است دهیمبادرت به شرکت در مزابوده و متقاضی با علم به همه جوانب  غیره
به عهده  و سایر بررسی ها بازدید ،ابــاب و ذهــکلیــــه هزینه هاي ای .دینما یاط مــود سلب و اسقــاز خ در آینده را گزار

شماره یا و  021-88505347 رکت بین المللی توسعه ساختمان:ــش ریدار می باشد. جهت هماهنگی بازدید با شماره تلفنــخ
 .ماییدفرتماس حاصل  021-2863رکت نارنجستان زیباي شمال: ـــتلفن ش

 زبان به و دقت با و خوانا و کامل صورت به خوردگی خط بدون متقاضی توسط بایست می مزایده در شرکت تقاضاي هاي فرم -16
 روزنامه از نسخه یک و تکمیل خود اساسنامه مطابق را مذکور هاي فرم بایست می حقوقی اشخاص و گردد امضاء و تکمیل فارسی
 فرم در مندرج موارد سایر و( هویتی مدارك همراه به ممهور به مهر شرکتو  مجاز امضاء صاحبان و تغییرات آخرین شامل رسمی
 .نمایند ضمیمه ،را )1 شماره
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 :شرکت در مزایده تحویلی جهتمحتویات پاکت هاي 
پسـت  حضـوري و یـا    و از طریق مهر شده پیشنهادات خود را در پاکت هاي کامالً الك ودر مهلت مقرر شرکت کنندگان در مزایده باید 

به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر. خیابان بخارسـت هشـتم    پیشتاز به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان
 مهلت دریافت و تحویل اسناد تمدید نخواهد شد. نمایند. ارسال هفتمطبقه  11پالك 

نام باید د، نشومی  متمایز »ج«و » ب« ،»الف«حروف بزرگ بصورت  باالزم به ذکر است بر روي هریک از پاکت هاي مزایده که 
 قید گردد.» نارنجستان آپارتمان هتل زمینفروش به مربوط « کامل و آدرس شرکت کننده در مزایده و همچنین عبارت

 محتواي پاکت (الف) : 
 پنج( %5 معادل جمعاً و ثبت شده در سامانه صیاد 30/1/1401به تاریخ  صیادي چک فقره دو دو :مزایده در شرکت سپرده -1

 مبلغ معادل آن درصد 70 بایست می که ریال 332،500،000،000   مبلغ معادل مزایده پایه قیمت) درصد
 30 و 10101855694 ملی شناسه به) عام سهامی( ساختمان توسعه المللی بین شرکت وجه در ریال 232،750،000،000

 ملی شناسه به) خاص سهامی( شمال زیباي نارنجستان شرکت وجه در ریال 99،750،000،000 مبلغ معادل آن درصد
 .گردد صادر 10101721745

 تذکر: 
 هیچگونه اثري از قیمت یا توضیح اشاره کننده به قیمت، نباید در اسناد و مدارك پاکت (الف) قابل مشاهده باشد. -1
حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از  مزایده گزارج از موارد مذکور باشد، در صورتی که محتویات پاکت (الف) خار -2

 فرآیند مزایده خارج نماید. 

 محتواي پاکت (ب) :

مزایده با امضاء مجاز و مهر شرکت و تکمیل موارد مندرج در فرم مذکور  کنندگان در : فرم مشخصات شرکت1فرم شماره -1
 )ویژه اشخاص حقوقی(

و ارائه اصل گواهی شخص حقیقی و شرکاء  مزایده با امضاء و اثر انگشت در کنندگان رم مشخصات شرکت: ف2فرم شماره -2
 )ویژه اشخاص حقیقیو تکمیل موارد مندرج در فرم مذکور ( ایشانامضاي 

از مقررات نامه قبولی کلیه مفاد مندرج در شـــرایط عمومی مــزایده و پذیرش مسئولیت هاي ناشی : فرم تعهد3فرم شماره  -3
 و ارائه اصل گواهی امضاء شرکت در مزایده با امضاء مجاز و مهر شرکت/ اثر انگشت متقاضی

 تصویر مصدق اساسنامه و مدارك ثبتی شرکت براي اشخاص حقوقی شامل شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادي -4
و صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقی: مدیره  تأهینماینده و مدیرعامل و اعضاي  یا مدارك شناسایی اشخاص حقیقی و -5

 و ارائه اصل گواهی امضاء شامل تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی
 تصویر آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضاء مندرج در روزنامه رسمی کشور براي اشخاص حقوقی -6
 آدرس اقامتگاه قانونی و تلفن و کد پستی ده رقمی -7
به همراه اثر انگشت و یا صاحبان امضاي مجاز اشخاص امضاي ذیل کل صفحات اسناد مزایده توسط شخص حقیقی و شرکاء  -8

 به همراه مهر شرکت قیحقو
 جهت پرداخت ثمن معامله  اسناد مؤید توان مالی متقاضیتصویر  -9
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 تذکر:
 اسناد و مدارك پاکت (ب) قابل مشاهده باشد.هیچگونه اثري از قیمت یا توضیح اشاره کننده به قیمت، نباید در  -1
حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از  مزایده گزارج از موارد مذکور باشد، پاکت (ب) خار در صورتی که محتویات -2

 فرآیند مزایده خارج نماید. 

 محتواي پاکت (ج) :
بدون قلم خوردگی و بدون هیچ سپرده شرکت در مزایده  و اطالعات ): فرم ارائه پیشنهاد قیمت4فرم تکمیل شده شماره ( -1

مهر  شخص حقوقی و الك و عدد و حروف) ممهور به مهر و امضاي صاحبان امضاي مجازتوضیح اضافی و قید و شرط(به 
 )ویژه اشخاص حقوقیشده(

بدون قلم خوردگی و بدون هیچ و اطالعات سپرده شرکت در مزایده ): فرم ارائه پیشنهاد قیمت 5فرم تکمیل شده شماره ( -2
ویژه اشخاص و الك و مهر شده ( شرکاءو توضیح اضافی و قید و شرط(به عدد و حروف) با امضاء و اثر انگشت شخص حقیقی 

 )حقیقی
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 مزایده: نحوه تعیین برنده
 صورت زیر عمل می نماید:ل جلسه داده و به تشکی 30/1/1401مورخ  سه شنبهصبح روز  10در ساعت  مزایده گزار فروشکمیسیون 

 مدارك بررسی از پس و نماید می دامــاق مزایده در دهندگان پیشنهاد »ب« و »الف« هاي پاکت اییــبازگش به نسبت در ابتدا -1
 که درصورتی اعالمی، شرایط با آن محتویات مطابقت و مقرر میزان با مزایده در شرکت سپرده تطبیق و »ب« و »الف« هاي پاکت

 . نمود خواهد اقــدام »ج« پاکت نمودن باز به نسبت جلسه همان در باشد، کامل شده ارائه مدارك
 پیشنهادکنندگان »ج« پاکت شده، ارائه سپرده در یا نقص در میزان ابهام یا و مدارك نقص صورت در یعنی اینصورت درغیر -2

 در پیشنهادي و شرایط مبلغ باالترین و گردیده باز باشد لــکام آنها مدارك متقاضیانی که پاکت تنها لذا. شد نخواهد باز مذکور
  .گردد می اعالم و تعیین زایدهــم اییــنه برنده عنوانه ب قیمت پایه اعالمی کمتر نباشد، شرایط و زایده که ازــم
 در رد یا قبول هرگونه پیشنهاد مختار است. مزایده گزار تذکر:

ایر ـوم، سپـــرده ســــرده نفر اول، دوم و ســ، بجز سپمزایده گزار فروشون ــکمیسیه مزایده توسط ــالم نتیجــپس از اع -3
 ومی مزایده مسترد خواهد شد. ــل مندرج در شرایط عمــشرکت کنندگان طبق دستورالعم

ظیم و انعقاد قرارداد و انجام تن واریز حصه نقدي و جهت یک ماهظرف مدت  مزایده گزارغ کتبی چنانچه برنده مزایده پس از ابال -4
ضبط خواهد شد  مزایده گزارتعهدات مربوطه اقدام ننماید و یا از پیشنهاد خود عدول نماید، سپرده شرکت در مزایده وي به نفع 

 حصه واریزو مراتب به نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعالم خواهد شد. چنانچه برنده دوم نیز ظرف مهلت یاد شده نسبت به 
ضبط خواهد شد و  مزایده گزارنیز به نفع  ويقراردادي اقدام ننماید، سپرده  تعهدات انجام و قرارداد انعقاد و تنظیم و نقدي

و درخصوص تجدید مزایده تصمیم  و به همین نحو با نفر سوم برنده نیز عمل خواهد شدمراتب به برنده سوم اعالم خواهد شد. 
  دوم و سوم مسترد خواهد شد. گانبدیهی است پس از انعقاد قرارداد با نفر اول سپرده شرکت در مزایده برند گیري خواهد گردید.
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 )1(فرم شماره 

 فرم مشخصات (ویژه اشخاص حقوقی)

 
 :..............................................ملی شناسه:................................ ثبت تاریخ:............................ ثبت شماره............................. .:..........................شرکت نام 

.............. .................:..................خانم/آقا:  مجاز ضايام صاحبان نام: ............................................ مدیرعامل نام........  ...............:..................اقتصادي کد

:............................................. سمت با............................... ..:.........خانم/آقا و............ ...:...............................ملی کد با:............................................. سمت با

.........................  ............................................................................................................:............................نشانی:...................................................... ملی کد با و

 ...............................:...............همراه تلفن:.............................................. فاکـس.......................... .......:...........ثابت تلفن.......................... .....:..........کدپستی

 
 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال نوع فعالیت

     
     
     
     
     

 
 مدارك 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
 صفحه اول و توضیحاتمشخصات و مدارك شناسایی صاحبان مجاز امضاء، مدیرعامل و سایر اعضاي هیأت مدیره شامل (تصویر  -2

 سمت و تاریخ انتصاب) -تصویر کارت ملی -شناسنامه 

 یک نسخه کپی اساسنامه ممهور به مهر شرکت -3

 کشور  مندرج در روزنامه رسمی شرکتآگهی آخرین تغییرات  آگهی تأسیس و تصویر -4

 به همراه مهر شرکت قیتوسط صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوامضاي ذیل کل صفحات اسناد مزایده  -5
 آدرس اقامتگاه قانونی، تلفن و کد پستی ده رقمی -6

 جهت پرداخت ثمن معامله و تضمین اقساط اسناد مؤید توان مالی متقاضی -7
 

 
 را می پذیرم                                               و اطالعات فوق مدارك قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه                                                                         

 مهر و امضاء متقاضی                                                                             
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 )2فرم شماره (

 فرم مشخصات (ویژه اشخاص حقیقی)

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

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

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

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

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

..............................................................................................................:.....................ینشان:..............................................کدملی:....................................متولد

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

 
 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال نوع فعالیت

     
     
     
     
     

 
 در پاکت (ب) قرارگیرد: شرکاي ایشان (در صورت وجود)کلیه  و اشخاص حقیقی براي الزم استذیل  مدارك شناساییکلیه  

 ملی)  کارت تصویر - شناسنامه صفحه اول و توضیحات مدارك شناسایی اشخاص حقیقی شامل (تصویرمشخصات و  -1
 و خواناصورت دقیق ه ب و همراه (به همراه کد شهر) ثابت تلفن و (ده رقمی)، کدپستیآدرس -2
 رسمی.اسناد ارائه اصل گواهی امضاء از دفترخانه  -3
 به همراه اثر انگشتامضاي ذیل کل صفحات اسناد مزایده توسط شخص حقیقی و شرکاء  -4
 جهت پرداخت ثمن معامله و تضمین اقساط یمتقاض یتوان مال دیاسناد مؤ -5

 را می پذیرم            و اطالعات فوق قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه مدارك                                                                                   

 و شرکاء 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 ..

سنامه به شماره داراي شنا اینجانب ............................................................... فرزند ............................................... شخص حقیقی:

................ به همراه .......................... صادره از ................................................ با کد ملی ................................................................... متولد .........
فرزند ............................................... داراي شناسنامه به شماره ..................................... ............................. شریک جناب آقاي/خانم .................

 .............................................. اعالم می داریم:.......................... صادره از ................................................ با کد ملی متولد .........

........................................................... به شماره ثبت ............................... و شناسه ............................ شرکت/مؤسسه شخص حقوقی:
.............................................. با کد ملی ملی............................................ و کد اقتصادي ........................................ به نمایندگی اینجانب ...

ت .................. و اینجانب .................................. با کد ملی ............................................. به سم......................................................... به سمت .........
 اعالم می داریم:به عنوان صاحبان امضاي مجاز شرکت ................. ...........................

اسناد .......... روزنامه ............................. مورخ .............................، شــرایط مندرج در روزنامه، فرم ها و کلیه ) مطابق آگهی شماره ................1
و و 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 فرآیند برگزاري مزایده  و همزاید موضوع بازدید به عمل آورده و از کم و کیف موضوع مزایده کل از
 تعهدات و شرایط را بدون قید و شرط می پذیرم.

یده را در پاکت (ب) قرارداده و متعهد ، سپرده مزایده را در پاکت (الف) و تعهدنامه شرکت در مزا) با اطالع کامل از کلیه شرایط مزایده2
یا تکمیل نبودن هریک از مدارك درخواستی یا عدم عدم احراز هریک از شرایط مزایده  به دلیل شوم درصورت برنده نشدن در مزایدهمی

 نمایم. می و ساقطهیچگونه اعتراضی نداشته باشم و حق طرح هرگونه دعوایی را از خود سلب  ،پذیرش از سوي برگزارکننده مزایده
 شرکت نزد مزایده برنده با قرارداد ابالغ و انعقاد و اداري مراحل سیر پایان تا دوم و سوم اول، نفرات ) اینجانب مطلع هستم که سپرده3

 درج در شرایط عمومی مزایدهـمدارك معتبر من ارائه با کاري روز 5 مدت ظرف آن بعد وچهارم  نفرات سپرده و ماند خواهد باقی
هاي اول یا دوم یا سوم قرارگیرم و به هر دلیلی از عقد قرارداد امتناع ورزم، سپرده که اینجانب در رتبهدرصورتی .گردد می ودتــع

را در این  کیفري و حقوقی دعوا اعم از طرح و اعتراض هرگونه ـط می گردد و حقضبـ مزایده گزاراینجانب، به نفع  شرکت در مزایده
 نمایم.می ساقط و سلب خود از خصوص

 و بطور کامل الك و مهر نمایم.گردم این برگه را در پاکت (ب) قرارداده ) متعهد می4

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

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

 

     مورد تأیید است                                   فوق کلیه موارد صحت قرائت شد و                                                                                                                          

 و شرکاء و امضاء متقاضی/ اثر انگشت مهر                                                                                                                             
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 فرم ارائه پیشنهاد قیمت (ویژه اشخاص حقوقی) -)4فرم شماره (

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  ........................................ مورخ ................................. شماره توجه به آگهی مزایده منتشره در روزنامه .................................................با 
......... و ............................................ به سمت.................................................ملی...................... با کد .....................اینجانبان خانم/آقاي................

......... به سمت........................................................... ........................................................... با کد ملی.................................خانم/آقاي .......................
................... و شناسه ملی ....... به شماره ثبت .........................در شرکت ....................................................به عنوان صاحبان امضاي مجاز 

 ............................... به شرح ذیل تقاضاي خرید می نماییم.......................

 اعالم تقاضاي خرید

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

و به عنوان قبول کلیه  ضوع مزایده آگاهی کافی و کامل داشتهبازدید و شرایط عمومی مزایده را نیز به دقت قرائت نموده و از کم و کیف مو
م موظف به رعایت تمام شرایط مندرج یچنانچه در مزایده برنده شناخته شو که پیشنهاد را امضاء و اقرار می نماییم شرایط مزایده این برگه

بوده و در غیر این صورت شرکت حق ضبط سپرده شرکت در مزایده این شرکت را داشته و بعداً هیچگونه  و قرارداد فروش در اسناد مزایده
 نماییم.می ساقط و سلب خود دعوایی را از طرح و اعتراض هرگونه ول نخواهد بود و حقادعائی از طرف این شرکت قابل قب

 .............................................................................................. تلفن ثابت و همراه جهت تماس ضروري: .....................................: ...........شخص حقوقینام 
 ........................... ...........................................................................................متقاضی: .......................................................................................................... نشانی

 مهر متقاضی و امضاء مجاز        

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

 پیشنهاديو نحوه پرداخت  قیمت

 ریال......................... ..................................................................... عدد به پیشنهادي مبلغ

 ریال................................ ....................................................................................................................................................... حروف بهمبلغ پیشنهادي 
 

: پیشنهادي پرداخت نحوه

 

 سپرده خریدار

 

 مبلغ به ریال نام بانک و شعبه صیادي چکشماره 

              

              

             جمع کل

 



 

  نارنجستان  آپارتمان هتل زمین فروش مزایده اسناد

 

14از  14صفحه   
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ................................. مورخ .............................. شماره ...................................با توجه به آگهی مزایده منتشره در روزنامه 
...................... صادره اره ...اینجانب ....................................................... فرزند .................................. داراي شناسنامه به شم شخص حقیقی:

................ داراي ....فرزند .......به همراه شریک ........................................ از .............................. با کد ملی .................................................. 
به شرح ذیل تقاضاي خرید  .............................. صادره از .................................. با کد ملی .............................................شناسنامه به شماره 

ا   ن

 اعالم تقاضاي خرید

 "تأیید دریافت اطالعات و قبول شرایط مزایده"
 بدینوسیله اعالم و تأیید می نمایم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیارم قرار گرفته و از مورد مزایده بازدید و شرایط
عمومی 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 

د پیشنهاد را امضا و اقرار می نمایم که چنانچه در مزایده برنده شناخته شوم موظف به رعایت تمام شرایط مندرج در اسناد مزایده و قراردا
ش بوده و در غیر این صورت شرکت حق ضبط سپرده شرکت در مزایده اینجانب را داشته و بعداً هیچگونه ادعائی از طرف اینجانب قابل فرو

 نمایم.می ساقط و سلب خود دعوایی را از طرح و اعتراض هرگونه قبول نخواهد بود و حق
 .................................................................................................. تلفن ثابت و همراه جهت تماس ضروري: ......................: .......و شرکاء شخص حقیقینام 

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

 امضاء و اثر انگشت متقاضی                        

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

 ریال.............................................. ................................. عدد به پیشنهادي مبلغ

 ریال..... ................................................................................................................................................................................. حروف بهمبلغ پیشنهادي 

 ..............................................................................................................................................................................................:..پیشنهادي پرداخت نحوه

 سپرده خریدار

 

 مبلغ به ریال نام بانک و شعبه صیادي چکشماره 

              

              

             جمع کل

 

 پیشنهادي و نحوه پرداخت قیمت



بخش ثبتی

(مازندران- نور)
شماره پالك ثبتی

مساحت طبق 

سند(مترمربع)

مساحت واقع در 

حریم جاده

مساحت با کسر حریم 

جاده (مترمربع)
وضعیت سندمیزان مالکیت شرکاء طبق سند

قطعه زمین شماره 1-
زمین شمال غربی

ده دهستان ناتل کنار
1/62

1/1823
            10,710            2,558                    8,152

قطعه زمین شماره 2- 
زمین شمال شرقی

ده دهستان ناتل کنار
1/63

1/1824
           10,617            2,558                    8,059

قطعه زمین شماره 3- 
زمین جنوب شرقی

2,196                    576               2,772           1/63/233ده دهستان ناتل کنار

قطعه زمین شماره 4- 
زمین جنوب غربی

2,358                   576               2,934           1/62/232ده دهستان ناتل کنار

            27,033               6,268                      20,765

تذکر: فک رهن اسناد در رهن بانک گردشگري تا قبل از انعقاد قرارداد فروش، بر عهده فروشنده می باشد و ملک به صورت آزاد واگذار خواهد شد.

زمین شمالی-
ساحلی

(هتل آپارتمان)

 168 سهم مشاع از 240 سهم 
(%70 ملک متعلق به شرکت 

توسعه ساختمان)- مابقی 6 دانگ 
متعلق به شرکت نارنجستان زیباي 

شمال می باشد

 تک برگی 
(در رهن بانک گردشگري)

جمـــع قطعات زمین هاي پروژه نارنجستان

پیوست- اطالعات قطعات زمین هتل نارنجستان

شرح قطعات زمین
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