پرسه زمانی مزایده فروش واحد آپارتمانی برج نرگس رشدیه (نوبت دوم)
منتشره در روزنامه مهدآزادی شماره 362مورخ 79/23/32

روز

تاریخ

ساعت

موضوع عملکرد

دوشنبه

79/20/02

93:2

چاپ در روزنامه و فروش اسناد مزایده

دوشنبه

 79/20/09تا آخر وقت اداری

تحویل پاکت پیشنهاد قیمت

سه شنبه 79/20/02

25

جلسه کمیسیون بازگشایی پاکت پیشنهادات

سه شنبه 79/20/02

21

اعالم برندگان مزایده

شنبه

 72/22/29تا آخر وقت اداری

تسویه حساب مالی و عقد قرارداد

فرم ((الف))
( شرایﻂ ،ضوابﻂ و مشﺨﺼات شرﮐت در مزایده نوبت دوم)

 .1مشﺨﺼات شرﮐت ﮐننده در مزایده :
اینجانب  ...............................................به کد ملّی  /شناسه ملی  ........................................شماره شناسنامه  /ثبتت .................................
تتتتتتتتتتاریت تولتتتتتتتتتد  /تتتتتتتتتتاریت ت.ستتتتتتتتتی

 .....................................فرزنتتتتتتتتتد  .............................بتتتتتتتتته آدر

 ......................................................................................................................شماره تلفن  ...............................با قبولی کلیته شترایم منتدر
در این فر م و امضاء کلیته فتفحات آن پیشتنهاد قیمتت ختود را در خپتوت آپارتمتان بتر نترگ

مزایتده نوبتت دوم شتماره

01:مندر در روزنامه مهدآزادی مورخ  79/20/02در فرم مخپوت پیشنهاد قیمت ((فرم ب)) تکمیل و در پاکتت ((ب)) بپتورت
سربسته قرار داده و اعالم می نمایم.
و ضمناً جزو مشمولین مندر در قانون منع مداخله معامالت دولتی نمی باشم.
 .3مشﺨﺼات ملک:

مشخصات واحد آپارتمانی
ردیف

1

نوع

پالک

ملک

ثبتی

مسکونی
آپارتمانی

مساحت

نوع
ﮐاربری

1/55955
بخش

نوع سند

221/82مترمربع

9تبریز

مترمربع

پایه ﮐارشناسی

 55/000/000/-ریال

503/000/000/-ریال

تبریز :رشتدیه بلتوار

قرارداد
مسکونی

آدرس ملک

قیمت پایه ﮐارشناسی هر

مبلغ پنج درصد قیمت

کوهستتتتتتتتارخیابان

واگذاری
شهرداری

پتتردی

بربتتی بتتر

نرگ

 .2نﺤوه بازدید از امالک های مورد مزایده :
داوطلبان شرکت در مزایده میتوانند شخپاً یا به نمایندگی اشخات حقیقی یا حقوقی همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات
اداری جهت دریافت مجوز بازدید ملک مورد مزایده به آدر

 3شهرستان تبریز ؛ خیابان آزادی  ،نرسیده به چهارراه ابوریحان ،

جنب ساختمان آموزش و پرورش ناحیه  :ستاد مرکزی سازمان همیاری مراجعه نمایند.
 .4سپرده شرﮐت در مزایده :
شرکت کنندگان در مزایده باید برای ملک فوق الذکر %5مبلغ قیمت پایه کارشناسی را به عنوان سپرده بپورت واریز نقدی
بحساب جاری 02212219202122بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بیاث تبریز بنام سازمان همیاری شهرداریهای استان

آذربایجان شرقی و یا چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی به ذینفعی سازمان همیاری اقدام ،و در پاکت الف بهمراه
فرم((الف)) شرایط و مشخصات مزایده تواما قرارداده شود.
توجه :چک شخصی و شرکت مورد قبول نمی باشد.
و در پاکت ب فقط فرم ((ب)) مبلغ پیشنهادی را قرار داده  ،در دو پاکت جداگانه تحویل نمایند.
 . 5طرز تسلیم پیشنهادها :

پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را در جدول فرم ب مورد مزایده و در پاکت ب ودر پاکت الف فرم شرایم مزایده (فرم
الف) بهمراه سپرده شرکت در مزایده را الک و مهر شده که بر روی آن شماره مزایده و نام روزنامه و تاریت آن در شده
باشد حداکثر تا ساعت ( )283:2آخرین روز مهلت مندر در آگهی  79/20/09روزدوشنبه ) به دبیرخانه سازمان همیاری واقع
درخیابان آزادی جنب آموزی و پرورش ناحیه  :تحویل نمایند.
چنانچه پیشنهاد کنندگان نشانی دقیق و کامل خود را روی پاکت تعیین نکرده و یا پاکت مذکور را الک و مهر ننمایند ،از دریافت
چنین پیشنهاداتی خودداری خواهد شد و در این فورت پیشنهادکنندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت؛ پاکت فوق
باید حاوی اوراق مشروحه زیر باشد3
الف 3فرم ((الف)) شرایم ،ضوابم و مشخپات مزایده ( همین فرم ) که کلیه ففحات آن به مهر و امضای شرکت کننده در
مزایده رسیده باشد(.در پاکت الف قرارداده شود)
ب  3مدارک مثبته واریز سپرده ( افل رسید واریز وجه به بانک و یا افل ضمانتنامه بانکی و افل چک تضمین شده بانکی)
توضیح اینکه به پیشنهادهای فاقد سپرده و یا کمتر از میزان مندر در بند  8فرم الف  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد(.در پاکت الف
قرارداده شود)
 3پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد قیمت خود را در جدول مربوطه و ردیفهای مورد درخواست فرم ((ب)) در نموده و در
پاکت (ب) قرار دهند .
د 3بر روی پاکت الف و ب شماره ردیف و مشخپات ملک حتما در شود.
 .6نﺤوه باز گشایی و ﺧواندن پیشنهادهای رسیده :
پاکتهای حاوی پیشنهادهای رسیده رأ

روز و ساعت مقرر (ساعت 21روز سه شنبه  )79/20/02در جلسة کمیسیون مزایده

بازگشائی خواهد شد.
 .9شرایﻂ پیشنهادهای رسیده :
الف 3چنانچه پاکت الف فاقد فرم شرایم ،ضوابم و مشخپات شرکت در مزایده کتبی(فرم الف) که همه ففحات آن مهر و امضاء شده یا
اینکه فاقد سپرده و یا کمتراز مبلغ سپرده اعالمی بوده باشد مردود اعالم خواهد شد و پاکت ((ب)) مفتوح نخواهد شد..

ب  3به پیشنهادهای که تحت هر عنوان بعد از روز و ساعت مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3به پیشنهادهای مشروط و مبهم به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمی شود.
د  3پیشنهادها باید کامل و فریح و روشن بوده و یا شرح و مشخپات اعالم شده در آگهی مزایده مطابقت داشته باشد و قیمت
پیشنهادی میبایستی به ریال بوده و با عدد و حروف ،هر دو ،نوشته شده باشد.
هت  3تعیین برنده مزایده تا زمانی که مراتب کتباً به خریدار ابالغ نشده است هیچگونه تعهدی برای سازمان ایجاد نخواهد کرد.
 .8حق الدرج آگهی و هزینه ﮐارشناسی و سایر هزینهها :
هزینه چاپ آگهی ،کارشناسی و کلیه مالیاتهای تکلیفی ،هزینه ثبت ،انتقال سند و کلیه هزینه ها وعوارض قانونی و ابالبی و تکلیفی
احتمالی و سایر هزینه ها بعهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان هیچگونه هزینه ای را پرداخت نخواهد کرد.
 .7ترتیب برنده مزایده و نﺤوه پرداﺧت وجه :
برنده مزایده پ

از بازگشائی پاکتهای پیشنهادی و ت.یید کمیسیون معامالت و ابالغ آن بپورت کتبی از طریق دبیر کمیسیون

معامالت بایستی حداکثر ظرف مهلت مقرره بهای امالک را طی چک و یا واریز بحساب اعالمی سازمان اقدام و فیش مربوطه را
تحویل امور مالی داده و رسید دریافت نماید و در فورتی که برنده مزایده ظرف مدت مذکور نسبت به تسویه مبالغ اعالم شده
اقدام ننماید ،سپرده او بنفع سازمان ضبم خواهد شد .ضمناً به برندگان دوم و سوم نیز در فورت فالحدید کمیسیون
معامالت در هنگام ابالغ کتبی به برنده اول مزایده مراتب دوم و سوم شدن آنها بپورت کتبی ابالغ خواهد شد و بترتیب دو
هفته و سه هفته بعد از ابالغ در فورت انپراف از خرید توسم برنده اول ،نسبت به واریز وجه و انجام مراحل بعدی اقدام
نمایند.

 .22سایر شرایﻂ :
 -2-22شرکت کننده پ

از برنده شدن در مزایده و دریافت ابالغ کتبی سازمان حق انتقال تعهدات ناشی از معامله را بدون

موافقت قبلی و کتبی فر وشنده به شخص یا اشخات حقوقی یا حقیقی دیگر ندارند و در بیر اینپورت سپرده او بابت شرکت
در مزایده بنفع فروشنده ضبم خواهد شد.
 -0-22انجام کارهای اداری و پی گیری اخذ سند مالکیت و تحویل موضوع مورد مزایده از شرکت سرمایه گذاری مسکن
شمالغرب بر عهده برنده مزایده میباشد
-:-22شرکت کننده از مندرجات و کم و کیف قرارداد واگذاری شماره 7/01720/20مورخه79/20/29سازمان همیاری با
شهرداری منطقه 8تبریز و همچنین قرارداد واگذاری شماره/79/2710ش مورخه79/21/22شهرداری منطقه 8تبریز با شرکت
سرمایه گذاری شمالغرب اطالع کامل داشته و آنرا مطالعه نموده است
-8-22کلیه هزینه های انتقال سند مالکیت در زمان انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -1-22انتقال قرارداد واگذاری بنام برنده مزایده از طریق تنظیم سند وکالت از سوی سازمان همیاری انجام خواهد شد و پ

از

تنظیم سند وکالت هیچگونه مسئولیتی متوجه سازمان همیاری نخواهد بود.
-1-22در فورت مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده( 7درفد ) مبلغ فوق بر مبنائ قیمت پیشنهادی محاسبه و اخذ خواهد شد.
 -9-22شرکت کننده از نحوه اجرای عملیات ساختمانی و مپالح بکار رفته و شرایم تحویل موضوع مزایده اطالع کافی کسب
نموده و هرگونه ادعای بعدی را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقم نموده است.
 .22برنده مزایده مکلف است پ

از اعالم سازمان ظرف مدت یک هفته کلیه مدارک درخواستی سازمان را تحویل نماید.

 .23سازمان در رد یا قبول هر گونه پیشنهادی مﺨتار است.
 .22موارد فورس ماژور :
موارد فور

ماژور طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران نسبت به طرفین معامله رعایت خواهد شد.

توضیح  :این فرم در  2:بند و در :ففحه میباشد که تمام ففحات توسم شرکت کننده در مزایده مهر و امضاء میشود.

مهر و امضاء و اثر انگشت پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی شرکت کننده مزایده3
کد ملی3
شماره شناسنامه 3
شماره تلفن همراه3
شماره تما 3
آدر

پستی3

فرم ((الف)) بهمراه سپرده شرکت در مزایده حتما در پاکت الف قرارداده شود.

فرم شماره ((ب))
‹‹ پيشنهاد قيمت مزايده نوبت دوم ››
اينجانببببببب .......................................... .فر نبببببببد  ................................ببببببببم شبببببببماره شنا بببببببنامم بببببببت
 ....................................بم شماره کد ملی شنا م ملی  ............................صادره ا  .....................تاريخ تو لد
تاريخ ت  ........................بم نشاني ................................................................................................
 .................................................شماره ت ماس .....................................:با اطبع اا م ا شراي مزا يده (فبرم
الف) و ق ول مفاد آن ام امضائ شده بهمراه تضمين پرده در پاکت الف قرار داده ام.
متقاضي خريد موضو آگ هي مزا يده نو بت دوم ،شماره 362مورخ  79 23 32م ندرج در رو نا مم م هدآ ادی ميبا شم و
پيشنهاد قيمت خود را برا اس موارد اععم شده در جدول ذي درج مي نمايم.
مساحت

ردیف

ملک

2

مسکونی

221/82

آپارتمانی

مترمربع

(مترمربع)

پالک ثبتی

ﮐاربری

نوع سند

2/18719

مسکونی

قرارداد واگذاری

قیمت پیشنهادی به عدد (ریال)

قیمت پیشنهادی به حروف (ریال)

نتیجه ﮐمیسیون

شهرداری

چنانچم پييشنهاد اينجان .در مورد هريک ا پيشنهادات ق ول قرار گيرد و برنده اععم شود تعهد مي نمايم:
 -2ظرف مدت حدااثر تا آخر وقت اداری رو شن م مورخ  79 22 29اقدامات ال م جهت تسويم کام قيمت پي شنهادی
امعک  +بععوه هزينم ن ق و انت قال ت و شهرداری و هزي نم درج آگ هی در رو نا مم و هزي نم کار شناس ر می
دادگستری و کليم مالياتهای تکليفی و کل يم هزي نم های عوارض قانونی و ابع غی و تکلي فی احت مالی ودر صورت
مشموليت ماليات بر ار ش افزوده و اير هزينم ها را انجام دهم و ق ول می نمايم ا مان هيچگو نم هزي نم ای را
پرداخت نخواهد کرد.
 -3تأييد مي نمايم اليم ضمائم ا ناد و مدارك مزايده جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود برو يت اينجا ن .ر يده
و ا مفاد آن آگاهی کام را دارم.
 -2اطع اام دارم ام د تگاه مزايده گزار در رد و ق ول پيشنهادات اختيار تام دارد.
 -4جزو مشمولين مندرج در قانون منع مداخلم معامعت دولتی نمی باشم.

