باسمه تعالی
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آگهی مزایده مرحله اول
شهرداری تفت در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره  39مورخ  1400/10/14شورای محترم اسالمی شهرتفت  7،قطعه زمین به شرح ذیل را با کاربری مسکونی به اشخاص
حقیقی و حقوقی از طریق مزایده بفروش رساند  .لذا متقاضیان می توانند از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده  ،با بهره گیری از سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irبصورت الکترونیکی اقدام نمایند .الزم بذکر است زمان انتشار در سایت :ساعت 13:00مورخ  1400/12/04و مهلت دریافت اسناد
مزایده و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :ساعت  19:00مورخ 1400/12/17تاریخ بازدید1400/12/04:لغایت 1400/12/17زمان بازگشایی :ساعت  12:00مورخ
 1400/12/18و زمان اعالم برنده مورخ 1400/12/19می باشد.
مساحت

قیمت پايه هر

مبلغ  %5سپرده شرکت در

مترمربع زمین(ريال)

مزايده(ريال)

شهرک شهید صدوقی
کوچه الدن 3

50.000.000

480.000.000

47.000.000

450.000.000
450.000.000

رديف

پالک ثبتي

1

4935/2431/2473

191

2

4935/2431/2474

190

شهرک شهید صدوقی
کوچه الدن 3

3

4935/2431/2475

190

شهرک شهید صدوقی
کوچه الدن 3

47.000.000

4

4935/2431/2476

190

شهرک شهید صدوقی
کوچه الدن 3

47.000.000

450.000.000

5

4935/2431/2477

190

شهرک شهید صدوقی
کوچه الدن 3

47.000.000

450.000.000

6

4935/2431/2478

190

شهرک شهید صدوقی
کوچه الدن 3

47.000.000

450.000.000

7

4935/2431/2479

200

شهرک شهید صدوقی
کوچه الدن 3

47.000.000

470.000.000

مترمربع

آدرس

شرایط مزایده :
-1

برگزاری مزایده و ارسال پیشنهاد صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irمی باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده و
ارسال فیش تضمین شرکت در مزایده و مدارک درخواستی و پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است.
کلیه اطالعات موارد فروش شامل مشخصات  ،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.
توجه  :عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره  021-41934تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها  ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

-2

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده پیوست عنوان گردیده که کلیه اسناد مزایده از جمله این آگهی می بایست با امضا الکترونیکی تایید گردند( .در مورد اشخاص
حقوقی عالوه بر امضاء الکترونیکی مدیران مجاز براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت در صورت عنوان شدن به همراه مهر شرکت (امضا الکترونیکی مهر شرکت) نیز درج گردد)
توجه :آگهی  ،اسناد و مستندات پیشنهاداتی که فاقد تاییدیه امضا الکترونیکی باشند رد و مورد رسیدگی واقع نمی گردند.

-3

واریز  %5از مبلغ کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب سپرده شماره  2030084430نزد بانک تجارت تفت به نام شهرداری تفت الزامی است.

-4

هزینه آگهی مزایده برعهده برنده مزایده می باشد .

-5

شهرداری در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

-6

به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

-7

به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-8

هرگاه برندگان مزایده به ترتیب اول،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد خرید نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-9

مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها برعهده مزایده گر (خریدار) می باشد .
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اسناد و شرایط مزایده
-1شماره مزایده  :نوبت اول
-2نام دستگاه مزایده گزار :شهرداری تفت
-3نشانی دستگاه مزایده گزار :تفت  -میدان امام (ره)  -شهرداری تفت
-4مزایده گر :شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت می کند .
-5مجری مزایده  :کمیسیون معامالت شهرداری تفت
-6موضوع مزایده  :فرم آگهی به پیوست
-7اسناد مزایده :اسناد مزایده بشرح ذیل می باشد :

الف :فرم آگهي و اسناد وشرايط مزايده در  5صفحه
ب :فرم پیشنهاد قیمت مزايده نوبت اول در  1صفحه
 -8مبلغ  ،نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مزایده :
 -1-8مبلغ تضمین شرکت در مزايده معادل  %5قیمت پايه کارشناسي هر يک از امالک موضوع مزايده حاضر (بشرح جدول آگهي مزايده) مي باشد .
 -2-8شرکت کنندگان در مزايده ملک موضوع مزايده بصورت جداگانه بايستي اسناد را از طريق سايت سامانه تدارکات الکترونیکي دولت (ستاد ايران) به آدرس
 www.setadiran.irدانلود و مبلغ مقرر در بند  8-1را طي فیش نقدی واريز شده بحساب شماره  2030084430بانک تجارت در وجه شهرداری تفت از بانکهای
معتبر کشور اخذ و تصوير آن را بهمراه آگهي و اسناد مزايده مي بايست با امضا و مهر الکترونیکي (به استناد گواهي آخرين تغییرات برای اشخاص حقوقي) تايید و در
سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ( )www.setadiran.irبارگزاری تمايند.
استرداد تضمین مورد بحث به نفرات چهارم به بعد در اولین روز اداری پس از بررسي پیشنهادات صورت خواهد پذيرفت و نسبت به نفرات اول تا سوم عودت
تضمین فوق مطابق بندهای آتي اين شرايط و پس از انجام تعهدات هر يک از نفرات اول تا سوم و پس از عقد قرارداد با نفر اول و عندالزوم نفر دوم و سوم صورت
خواهد پذيرفت.
تبصره :عقد قرارداد خريد با شخص برنده حداکثر ظرف مدت  7روز از زمان اعالم نهايي کمیسیون معامالت مي باشد و چنانچه ظرف مدت ذکر شده بنا به هر دلیلي
مزايده گر هر يک از تعهدات خود را انجام ندهد مزايده گزار عالوه بر ضبط سپرده نفر برنده حق هر گونه تصمیم از جمله خارج کردن رديف ملک از واگذاری يا
فروش آن به هر نحو و به هر شخص ديگر مختار است .
 -3-8جهت شرکت در مزايده کلیه مزايده گران بايستي مبلغ سپرده را برابر درصد تعیین شده بند  8-1اقدام نمايند .
تبصره  : 1تضمین شرکت در مزايده تنها زماني قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد اين شرايط تهیه و همزمان با ساير اسناد مزايده تسلیم شده باشد .
تبصره : 2شهرداری تفت (مزايده گزار) تا قبل از ابالغ کتبي مبني بر برنده شدن مزايده گر  ،در قبول يا رد هر يک يا تمام پیشنهادها به روشهای مقتضي مختار است .
-9زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت:
 -1-9زمان و مهلت دريافت اسناد و ارائه پیشنهادها  :کلیه مزايده گران (پیشنهاد دهندگان) مي توانند جهت اطالع و دريافت اسناد مزايده همزمان با تاريخ درج آگهي
در جرايد از روز چهارشنبه مورخ  1400/12/04از طريق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ( )www.setadiran.irاسناد مزايده را تهیه و تا ساعت  19:00روز سه
شنبه مورخ  1400/12/17نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمايند  .بديهي است پیشنهاد دهندگان در مهلت تعیین شده مي بايست اسناد مزايده حاوی کلیه مدارک الزم با
رعايت شرايط اين مزايده در آدرس فوق الذکر ثبت و رسید دريافت نمايند .
-10محل و زمان بازگشایی :
محل بازگشايي :شهرداری تفت
تاريخ و زمان بازگشايي :روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18ساعت 12:00
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-11محتویات ارائه پیشنهاد:
( -1-11فیش بانکي تضمین)  :محتوی تضمین شرکت در مزايده بشرح درصد مندرج در بند  8-1اين شرايط که مي بايست در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت
( )www.setadiran.irبارگزاری گردد.
( -2-11اسناد مزايده) :محتوی تمامي آگهي و اسناد مزايده و متن قرارداد مي بايست با امضا و مهر الکترونیکي (به استناد گواهي آخرين تغییرات برای اشخاص
حقوقي) تايید و در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ( )www.setadiran.irبارگزاری گردد.
توجه :آگهی  ،اسناد و مستندات پیشنهاداتی که فاقد تاییدیه امضا الکترونیکی باشند رد و مورد رسیدگی واقع نمی گردند.
 -1-2-11نام عنوان شغلي اعضاء هیأت مديره و مديران اجرايي و کسانیکه حق امضاء دارند (در خصوص اشخاص حقوقي)
 -2-2-11تصوير اساسنامه شرکت که بايستي به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور شده باشد (در خصوص اشخاص حقوقي )
-3-2-11تصوير روزنامه رسمي حاوی آخرين تغییرات شرکت ( در خصوص اشخاص حقوقي )
( -3-11فرم پیشنهاد قیمت)  :فرم پیشنهاد قیمت (صفحه  )6بدون الک گرفتگي و قلم خوردگي و بعدد و حروف بوده که هیچ گونه ابهامي در آن نباشد؛ در صورت
مغايرت اعداد با حروف  ،مبلغ حروفي مالک عمل خواهد بود .
 -12مبلغ هزینه تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اعم از هزینه حق الثبت حق التحریر و مابقی هزینه ها بر عهده خریدار می باشد .
-13برنده مزایده کسی است که قیمت پیشنهادی وی برای ملک معادل یا باالتر از قیمت کارشناسی و حائز باالترین قیمت نسبت به سایر مزایده گران
باشد.
تبصره : 1چنانچه نسبت به ملک موضوع مزايده چند نفر پیشنهاد قیمت يکسان را اعالم نموده باشند تشخیص انتخاب برنده برعهده کمیسیون معامالت خواهد بود .
تبصره : 2ملک موضوع مزايده با شرايط و وضع موجود بوده و مزايده گر در زمان مقرر و تا قبل از تحويل پیشنهاد قیمت حق بازديد از ملک مذکور را مبني بر اطالع از
موقعیت فیزيکي و هر گونه اصالحیه های مقرر از سوی شهرداری در حال و آتي را دارد فلذا هیچگونه اعتراض و ادعايي پس از اعالم برنده و يا عقد قرارداد با مزايده
گر در اين زمینه  ،سوی وی مسموع نخواهد بود .
 -14کلیه متقاضیان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتی وشهرداری ها و دیگر قوانین مرتبط اقرار می نمایند از قانون منع مداخله
کارکنان دولت در معامالت دولتی آگاه بوده و مشمول ممنوعیت مذکور نمی باشند و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد شخصا در برابر مراجع
ذیربط جوابگو خواهند بود و مزایده گز ار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مزایده را مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضبط نماید .
-15ارائه نظرات و طرح سئواالت و جلسه ارائه پاسخ :
شرکت کنندگان در مزايده پس از دريافت اســــناد مي توانند هر گونه سوال و نظر خود را درباره مشخصات ملــــــک و ساعـات بازديد با شماره تلفن
 2-03532622040واحد امالک داخلي  233مطرح نموده و جهت بازديد ملک با هماهنگي قبلي در ساعت تعیین شده اقدام نمايند .
 -16شرایط عمومی مزایده (رد پیشنهادها –استرداد یا ضبط تضمین شرکت در مزایده –سایر شرایط) :
 -1-16موارد رد پیشنهادها  :پیشنهادهايي که به يکي از حاالت زير واصل گردند  ،توسط کمیسیون معامالت مورد قبول قرار نگرفته و به مزايده گران ذيربط اعاده
میشوند :
الف :پیشنهادهايي که بصورت مبهم يا مشروط ارائه شده باشند .
ب :پیشنهادهايي که به نحوی از انحاء مغاير با مشخصات ملک و ساير شرايط اسناد مزايده باشند.
ج :پیشنهادهايي که فاقد مدارک الزم خصوص ًا فاقد تضمین شرکت در مزايده باشند و ي ا میزان تضمین ياد شده را کمتر از درصد تعیین شده در بند  8-1اين شرايط
واريز نموده باشند.
د :پیشنهادهايي که بصورت ناقص و مخدوش و يا فاقد امضاء مهر الکترونیکي (به استناد گواهي آخرين تغییرات برای اشخاص حقوقي) ارائه شده باشند.
و :چنانچه مزايده گری کمتر قیمت کارشناسي (قیمت پايه) پیشنهاد قیمت ارائه نمايد .
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ه  :رد يک يا کلیه پیشنهادهای واصله بنا به تشخیص و مصلحت مزايده گزار  ،بدلیل انصراف وی از فروش ملک در شرايط حاضر يا هر گونه دلیل ديگری که صرفه و
صالح کلي و اقتصادی مزايده گزار را در پي داشته باشد .
-2-16موارد استرداد تضمین شرکت در مزايده به ترتیب زير میباشد :
الف:کلیه موارد بند 16-1
ب  :تضمین مزايده گراني که بر اساس ارزيابي مالي و يا مطابق شرايط مندرج در اين اسناد و يا در مرحله نهايي برنده مزايده شناخته نشده اند
ج :تضمین مزايده گراني که قبل از روز بازگشايي از شرکت در مزايده منصرف گردند .
د :تضمین شرکت در مزايده برنده دوم وسوم قانوني پس از واريز ثمن کامل مورد مزايده توسط برنده اول مزايده .
-3-16موارد ضبط تضمین شرکت در مزايده به ترتیب زير مي باشد:
الف :تضمین شرکت در مزايده آن تعداد از مزايده گراني که در روز بازگشايي  ،از ادامه مزايده صرف نظر نمايند .
ب :تضمین شرکت در مزايده برنده اول مزايده در صورت اعالم برنده شدن به وی و امتناع وی از ارائه انجام تعهدات در مهلت مقرر و يا عدم تامین ثمن کامل
موضوع مزايده و انصراف از مزايده مطابق اين شرايط
ج :تضمین شرکت در مزايده برنده دوم وسوم مزايده در صورت اعالم برنده شدن به وی (عندالزوم) وامتناع وی از انجام تعهدات مندرج شرايط مزايده مانند رديف ب
 -4-16ساير شرايط مزايده:
الف  :برنده مزايده مي بايستي پس از ابالغ کتبي مبني بر برنده شدن ظرف 7روز کاری نسبت به انجام تعهدات به میزان  %100قیمت پیشنهادی ملک مورد نظر اقدام
نمايد  .چنانچه برنده به هر طريق از پیشنهاد خود ظرف مدت مقرر خودداری نمايد تضمین شرکت در مزايده وی ضبط خواهد شد .
ب :مزايده گر با آگاهي از مجازات تباني و غیر قانوني بودن آن در مزايده شرکت نموده و در صورتیکه مزايده گزار آن را احراز نمايد حق خواهد داشت قرارداد را
فسخ نموده و چنانچه خسارتي از اين بابت به مزايده گزار وارد شده باشد و يا بشود وی مي تواند بدون احتیاج به اثبات و يا مراجعه به مراجع قضايي از هر گونه وجه
يا مال و يا مطالبات متعلقه مزايده گر به نفع خود برداشت نمايد و مسئولیت ناشي از آن تخلف تماماً بعهده مزايده گر مي باشد .
ج :مزايده گزار در خصوص اخذ وام متعلقه به مزايده گران(خريدار) از بانک ها هیچگونه تعهد و م سئولیتي نخواهد داشت  ،لکن چنانچه نیاز به ارائه گواهي مبني بر
خريد ملک باشد مساعدت الزم انجام خواهد شد .
-17نحوه پرداخت وجه ملک مورد مزایده :
 -1-17برندگان مزايده میبايست حداکثر ظرف مدت  7روز نسبت به واريز  %100وجه ملک مورد معامله بحساب  2030084422نزد بانک تجارت شعبه تفت اقدام
نموده تا نسبت به تملک مورد معامله به نام وی اقدام گردد (.بجز موارد مشمول در بند)17-3
 -2-17چنانچه روز آخر مهلت پرداخت وجه خ ريدار مصادف با روز تعطیل اداری باشد آن روز به حساب نمي آيد و روز آخر مهلت  ،روزی خواهد بود که ادارات
بعد از تعطیل يا رفع مانع باز مي شوند.
 -3-17چنانچه انتقال قطعي اسناد مالکیت امالک واگذار شده مستلزم صرف زمان زيادی باشد و اين زمان بیش از شش ماه بطول انجامد مزايده گزار اقدام به تنظیم
سند رسمي وکالت بالعزل به نام مزايده گر(برنده مزايده) خواهد نمود که در اين خصوص هزينه صدور وکالتنامه بعهده مزايده گر (برنده مزايده) مي باشد .
تبصره :حداقل زمان انتقال سند مالکیت و انجام امور اداری 60روز کاری مي باشد.
-18نحوه گشایش پیشنهادها –چگونگی ارزیابی ها-نحوه اعالم برنده مزایده :
 -1-18مراحل گشايش پیشنهادها به ترتیب زير خواهد بود :
تشکیل جلسه کمیسیون معامالت در زمان و مکان مقرر در اين شرايط  ،بررسي فیش واريزی مبلغ سپرده شرکت در مزايده و بررسي تايیديه آگهي و اسناد مزايده با
امضا الکترونیکي و قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان و برنده اول و دوم و سوم مزايده پس از بررسیهای فوق الذکر توسط کمیسیون معامالت مزايده گزار تعیین و
اعالم مي گردند .
تبصره :آگهی  ،اسناد و مستندات پیشنهاداتی که فاقد تاییدیه امضا الکترونیکی باشند رد و مورد رسیدگی واقع نمی گردند.
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 -2-18تعیین برنده دوم و سوم مزايده در صورتي است که تفاوت قیمت پیشنهادی آنها با نفر قبل  ،معادل يا کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مزايده باشد در غیر اين
صورت مزايده برنده دوم و سوم نخواهد داشت ( به استثنا موارد مشخص شده تمکین ) و رجوع آنها ممنوع است و سپرده آنها آزاد خواهد شد .
 -3-18پس از تعیین برندگان اول و دوم و سوم مزايده تضمین آنان نگهداری و تضمین شرکت در مزايده ساير مزايده گران به آنان مسترد مي گردد .
-19مراحل ارجاع کار به برنده مزایده :
-1-19شرکت در مزايده و تسلیم پیشنهاد به م نزله قبول کلیه مفاد اسناد مزايده مي باشد و در خصوص امالک فاقد صورت مجلس تفکیکي وبا توجه به اينکه مزايده گر
ملک خود را بر اساس نظريت کارشناسان رسمي دادگستری و با وضع موجود که به رويت مزايده گران رسیده بفروش میرساند لذا مساحت اعالم شده درشرايط مزايده
بصورت تقريبي و حدودی بوده و با بهره مندی هر ملک از مشاعات مي باشد .
 -2-19برنده اول مزايده اعالم مي نمايد که از کم و کیف و مقتضیات ملک مورد مزايده اطالع کامل داشته و پس از ابالغ کتبي به وی بايد حداکثر ظرف مدت  7روز
کاری  % 100قیمت پیشنهادی ملک مورد معامله را ب حساب مربوطه واريز و متعاقباً ظرف مهلتي که توسط مزايده گزار اعالم مي شود نسبت به امضاء قرارداد ملک
اقدام نمايد چنانچه برنده اول به هر طريق از پیشنهاد خود ظرف مدت مقرر خودداری نموده يا قرارداد را امضاء ننمايد تضمین شرکت در مزايده وی ضبط و حسب بند
 2-8و مفاد شرايط قرارداد علني خواهد شد .
-3-19با رعايت بندهای فوق و در صورت عدم انجام تعهدات نفر اول به نفر دوم مزايده ابالغ مي گردد که مطابق بند  19-2در صورت عدم واريز کل وجه ثمن مورد
مزايده در موعد مقرر  ،تضمین شرکت در مزايده وی نیز ضبط خواهد گرديد و مراتب به نفر سوم مزايده (در صورت باقیماندن در رديف برنده ها) ابالغ مي گردد و
در صورت امتناع و عدم واريز وجه بشرح فوق تضمین شرکت در مزايده وی نیز ضبط و مزايده گزار به هر نحوی که مصلحت بداند ملک مربوطه را بفروش خواهد
رساند.
-4-19مرجع تفسیر شرايط اين مزايده کمیسیون معامالت شهرداری خواهد بود .
-20مراحل تجدید و لغو مزایده :
اين مزايده بشرح موارد ذيل تجديد يا لغو خواهد شد .
الف:امتناع برندگان اول و دوم و سوم مزايده از واريز وجه ملک مورد مزايده و انجام ساير تعهدات آنها طبق مراتب فوق الذکر
ب :در صورتیکه پیشنهادهای قیمت مزايده گران از قیمت کارشناسان رسمي دادگستری و حد نصاب تعیین شده بر اساس تشخیص کمیسیون معامالت مزايده گزار
کمتر باشد .
ج:در صورت رد کلیه پیشنهادها توسط کمیسیون معامالت در صورتي که تغییرات زيادی در اسناد مزايده الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزايده گردد .
ه :پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ  ،زلزله  ،سیل و مانند آنها
و:تشخیص کمیسیون معامالت مبني بر تباني بین مزايده گران و يا تضییع حقوق مستاجرين
ز:مصالح و منافع شهرداری بر اساس تشخیص مزايده گزار
ی :پیشنهادات و کلیه اسناد و مدارک بارگزاری شده توسط تمامي شرکت کنندگان در سامانه الکترونیکي دولت فاقد امضا و مهر الکترونیکي (به استناد گواهي آخرين
تغییرات برای اشخاص حقوقي) باشد.
تبصره  :1مراتب تجديد نظر مزايده حاضر و يا لغو آن در صورت وقوع توسط مزايده گزار به طرق مقتضي به همه مزايده گران اعالم خواهد شد .
اينجانب آقا/خانم  -------------------تمام شرايط اسناد مزايده را مطالعه و ضمن تايید و امضاء نمودن تمامي برگها بصورت الکترونیکي مراتب حضور خود
را در مزايده شهرداری تفت اعالم مي نمايم .

مزایده گر

مزایده گزار
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فرم پیشنهاد قیمت
مشخصات پیشنهاد دهنده:
 -1نام و نام خانوادگی:
 -2شماره شناسنامه:

شرکت موسسه

-3محل صدور :

ثبت شده به شماره
صاحبان امضاء مجاز

-4نام پدر:
-5تاریخ و محل تولد:

شماره تماس:

 -6آدرس متقاضی:
ذکر شماره تلفن جهت تماس در موانع ضروری الزامی است .

جدول ملک موضوع مزایده

ردیف

پالک ثبتی

قیمت پیشنهادی پالک ثبتی (ریال)

1

بدینوسیله

با آگاهی کامل از شرایط مزایده قیمت پیشنهادی خود را بشرح فوق اعالم و هر گونه مکاتبه و تماس با آدرس فوق و تلفن مذکور

می باشد در صورت برنده شدن یا نشدن هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت .

مزایده گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد .
امضاء/اثر انگشت (مهر شرکت)

جدول ذیل را جهت استرداد وجه شرکت در مزایده را تکمیل نمائید
شماره حساب و شبای حساب شرکت کننده در مزایده

شماره تلفن شرکت کننده در مزایده

نام بانک و شعبه

