توجه  :متقاضي محترم ! چون پس از تحويل پاكت پيشنهادات به صندوق هيچگونه اعتراضي مسموع نمي باشد ،خواهشمند است قبل از ارائه درخواستت
خريد ،شرايط شركت در مزايده را به دقت مطالعه و پس از رفع ابهامات نسبت به امضاء آن اقدام نماييد.
ماده  )1متقاضيان براي شركت در مزايده ميبايست سپردهاي به ميزان پنج درصد قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود را طي چك بانكي در وجه مجتمع اقتصادي تهيهه و توويه
صندوق اداره فروش امالك منطقه شمال كشور نموده و رسيد دريافت نمايند.
ماده  )2متقاضيان ميبايست برگ پيشنهاد قيمت تكمي شده را به همراه رسيد چك و اين برگه كه بدون خط خوردگي و الك گرفتگي مي باشد داخ پاكهت در بسهته و مورمانهه
گذاشته و حداكثر تا ساعت  10مورخ  98/04/26زير نظر مسئولين دفتر فروش به صندوق الك و مهر شده بياندازد.
ماده  )3حضور كليه شركت كنندگان يا نمايندگان رسمي آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ ادعايي از طرف آنان نخواهد بود.
ماده  )4پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش ،ناقص ،ناخوانا و كمتر از قيمت پايه پذيرفته نيست و قرائت نخواهد شد و باط ميباشد.
ماده  )5متقاضيان داراي شخصيت حقوقي ميبايست ذي فرم شرايط را به مهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.
ماده  )6باالترين مبلغ پيشنهادي با تصويب هيأت نظارت به عنوان برنده اعالم و مبلغ سپرده وي به عنوان قسمتي از پيش پرداخت براي انعقاد قرارداد منظور خواهد شد و درصورت
انصراف و يا عدم واريز باقيمانده پيش پرداخت و يا عدم ارائه چك هاي اقساط و امضاي قرارداد (حداكثر تا مدت  10روز كاري از تاريخ اعالم نتيجه مزايده) مبلغ سپرده وي
به نفع فروشنده ضبط خواهد شد .متقاضي با امضاء ذي (اين ورقه) برگ شرايط شركت در مزايده اين بند را خصوصاً مورد پذيرش قرار داده و حق هرگونه ادعاي بعدي را از
خود سلب و ساقط مينمايند.
ماده  )7فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شك  ،مجاز و مختار است.
ماده  ) 8سپرده نفرات دوم و به بعد درصورت صالحديد هيأت نظارت در اسرع وقت (حداكثر پنج روز كاري) مسترد خواهد شد.
ماده  )9بازديد از ملك مورد تقاضا به منظور بررسي موقعيت آن از هر جهت مورد تأكيد و ضروري است.
ماده  ) 10مبايعه نامه صرفاً با فرد يا افرادي كه نامشان در فرم پيشنهاد قيمت درج شده تنظيم خواهد شد و فروشنده فقط سند مالكيت را صرفاً بنام شخص يا اشخاصي كه (حقيقي يا
حقوقي) اسامي آنها در مبايعه نامه قيد شده انتقال خواهد داد.
ماده  )11كليه امالك با وضع موجود ارزيابي شده و بفروش ميرسند و خريدار با علم و اطالع كافي اقدام به ارائه پيشنهاد قيمت و خريد مي نمايد ،لذا متقاضيان مي بايست دقهت الزم
را درخصوص ملك مورد نظر و مبلغ پيشنهادي خود بنمايند ؛ زيرا پس از انداختن پاكت پيشنهاد در صندوق هيچگونه اعالم انصرافي مورد قبول نميباشد.
ماده  )12درصورتيكه بنا به تشخيص هيأت نظارت پيشنهادات رسيده در جلسه مزايده مناسب نباشد  ،نسبت به ابطال آنها اقدام خواهد شد.
ماده  )13توصيه ميشود كه متقاضيان پس از انتخاب ملك مورد نظر و قب از ارائه پيشنهاد حتماً فرم هاي مربوطه (اسناد مزايده) را علي الخصوص فرم مبايعه نامه (قرارداد فروش)را
كه در مو دفتر فروش موجود است مطالعه و يك نسخه از آن را دريافت نمايند.
ماده  )14فروشنده متعهد است كه صرفاً پس از وصول ك ثمن معامله ،مورد معامله را فقط بنام خريدار طرف قرارداد انتقال قطعي و يا تفويض وكالت نمايد.
ماده  )15دريافت اقساط طي چكهاي صادره از سوي بانكها (بجز صندوق هاي قرض الوسنه) قاب دريافت بوده و از دريافت چكهاي حسابهاي قديمي و سفته معذور مي باشيم.
ماده  ) 16در صورتيكه هر يك از اقساط ثمن معامله وصول نشود يا خريدار از انجام هر يك از تعهدات مقرر در قرارداد فيمابين خودداري  ،تاخير  ،تعل و تسهام نمايهد  ،فروشهنده
موق خواهد بود بدون مراجعه به مراجع ذيصالح قانوني  ،مورد معامله را يكجانبه فسخ و مراتب را به خريدار ابالغ نمايد و  %20مبلغ ك ثمهن معاملهه را بعنهوان خسهارت
برداشت و در قبال تووي مورد معامله به نوو صوي و سالم  ،مابقي مبلغ دريافتي را به خريدار پرداخت نمايد .خريدار از پيش اين اقدام را مورد پذيرش قهرار داده و حهق
هرگونه ادعا و اعتراضي را از خويش سلب و ساقط نموده است.
ماده  )17پرداخت اقساط در زمان زودتر از سررسيد موجب برخورداري از  %15تخفيف نسبت به ماٌخذ سال خواهد شد.
ماده  )18چنانچه به هر علت اقساط در سررسيد وصول نشوند  ،تا زمانيكه فروشنده از حق فسخ خود براساس مفاد ماده  16استفاده ننموده  ،خريدار بايد عالوه بهر تعههدات قبلهي
مندرج در قرارداد  ،مبلغي معادل  23درصد به ماٌخذ سال بابت هر قسط بعنوان حق عدم اعمال فسخ بانضمام اص مبلغ هر قسط را به فروشنده پرداخت نمايد.

اين شركت  /موٌسسه  /اينجانب آگاهي كام خود را از شرايط مزايده و مندرجات اين ورقه اعالم مي نمايم.
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