فرم شماره 8

باسمه تعالی
برگ پیشنهاد
قیمت و شرکت
در مزایده

اجار امالک تجاری
تخلیه

این شرکت  ......................با شناسه  ...................به نشانی ..............................................................
با نمایندگی آقای/آقایان ...................................
اینجانب/اینجانبها  .............................................فرزند  .............................دارای شناسنامه شممار
 .....................صادر از  ......................با اطالع و آگاهی کامل از آگهی مزاید در ممرر ....../..../.....
منتشر شد در روزنامه کثیراالنتشار سایت بانک 

در مررد اجار ملک تجاری متعلم بمه

آن بانک به نشمانی ................................................................................................................................
به شرح ذیل متقاضی شرکت در مزاید میباشم/میباشیم/میباشد
پالک ثبتی
نشانی ملک
متقاضی اجار ملک تجاری در ازاء مبلغ  .............................ریال(عددی) ..........................................
ریال(حروفی) اجار بهاء ماهانه میباشم/میباشیم/میباشد.
ترضیح اینکه تبدیل قسمتی از مبلغ اجار بهاء پیشنهادی به مبلغ ودیعه و درج آن در قرارداد با
تشخیص بانک (و مطاب عرف) بالمانع است.
بدین وسیله با آگاهی کامل اقرار و تأیید مینمایم جمیع اطالعات الزم راجع به اجمار ملمک
تجاری مرضرع مزاید برسیله برگزارکننمدگان مزایمد در ایتیمار اینجانب/اینجانمبها/شمرکت
 ................................................قرار گرفته است و در تاریخ  ..../.../....از ملک تجاری ممررد مزایمد
بازدید نمرد ام/نمرد ایم/نمرد است و ملک به رؤیت کامل اینجانب/اینجانبها/شمرکت رسمید
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است و با اشراف بر جمیع مشخصات ،اوصاف و یصرصیات مررد مزاید و بررسی و مطالعمه کاممل
برگ شرایط مزاید و به ویژ متن قرارداد اجار و با اراد کامل و با قصد اجار ملک تجاری ممررد
مزاید و بهمنظرر اعالم پذیرش کلیه شرایط مندرج در برگ مزاید  ،این برگ پیشمنهاد را اماماء
نمردم/نمردیم/نمرد است و یرد را مرظف و متعهد به رعایت کامل شرایط مندرج در برگ مزاید
نمردم/نمردیم/نمممرد اسممت و ضمممن عقممد یممارج الزم بممه بانممک وکالممت بالعممزل و ایتیممار
میدهم/میدهیم/میدهد چنانچه تعهدات یرد را به شرح مندرج در برگ شرایط مزایمد انجمام
ندهم/ندهیم/ندهد ،بانک  %5سپرد شرکت در مزاید اینجانب/اینجانبها/این شرکت را کمه بمه
مرجممب چممک بممانکی صممادر از بانممک ایممران زمممین بممه شمممار  ..............................تردیممع
نمرد ام/نمرد ایم/نمرد است بدون هرگرنه تشریفاتی رأساً به نفع یرد ضبط و برداشت نماید.
سپرد شرکت در مزاید به مبلغ  ......................................ریال ،معادل  %5از اجار بهاء پایه مزاید
طی یک طغمری چمک بمانکی صمادر از بانمک ایمران زممین بمه شممار  .........................ممرر
 ......................صادر از شعبه  ..................تحریل گردید است و روگرفت چک پیرست میباشد.
شمار تلفن اینجانب/اینجانبها/شرکت برای تماس ضروری ...........................
نشانی ............................................................................................................................. .......................
کدپستی .........................................
کدملی متقاضی شناسه متقاضی(شخص حقرقی).......................................... 

امااء متقاضی یرید
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بانک ایران زمین

فرم
شمار 8

اجار امالک تجاری
تخلیه

برگ شرایط و نحوه شرکت در مزایده
بانک ایران زمین به نشانی ...............................................................................................................
درنظر دارد از طری مزاید  ،ملک تجاری یرد ،مرضمرع پمالک ثبتمی ..........................................
فرعممی از  .....................................اصمملی ،واقممع در بخمم ............................... .شهر/شهرسممتان
 ................................به نشمانی  ....................................................................................................را بمه
باالترین اجار بهای پیشنهادی با شرایط ذیل اجار دهد
 -1بانک ملک مررد مزاید را با شرایط و وضعیت مرجرد که تخلیه است اجار میدهد و مطاب بما
شرح آگهی مزاید منتشر شد و به مرجب متن اجار نامه منام به برگ شرایط و اوراق مزاید
در یصرص انعقاد قرارداد اجار اقدام مینماید.
-2با برند مزاید «قرارداد اجار سه ساله» منعقد یراهد شد.
 -3مبلغ سپرد در مزاید معادل  %5اجار بهاء پایه مزاید مندرج در آگهی میباشد و متقاضمی
طی یک طغری چک بانکی صادر از بانک ایران زمین در وجه مدیریت مهندسی و امالک بانک
ایران زمین) به انامام پاکت (الف) آن را تحریل بانک مینماید.
-4تمامی برگههای پیشنهاد ،تعهدنامه شرکت در مزاید و شرایط مزاید پس از تکمیمل و اماماء
تمامی صفحات به همرا یک طغری چک تامینی بانکی معادل  %5اجار بهاء پایمه مزایمد بمه
منظرر شرکت در مزاید به وسیله متقاضی تسلیم و رسید آن را دریافت مینماید.
نام و نام یانرادگی متقاضی/متقاضیان/نمایندگان شرکت
امااء
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 -5برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزاید به همرا روگرفت چک سمپرد شمرکت در
مزاید ترسط متقاضی در پاکت الک و مهرشد قرار داد شد و حسب مررد به نشانی منمدرج
در آگهی تحریل گردد.
 -6متقاضی اصل چک سپرد شرکت در مزاید را یارج از پاکت حسب مررد به نشانی مندرج در
آگهی تحریل و رسید دریافت مینماید.
 -7متقاضی باید در پشت پاکت ،نشانی ملک مررد نظر در مزاید  ،نام ،شهرت و نشمانی و شممار
تلفنهای ثابت و همرا یرد را درج نماید.
 -8تحریل پیشنهاد قیمت (ایجاب) حاکی از اشراف کامل متقاضی بر جمیع یصرصیات ،اوصاف،
جزئیات و کم و کیف ملک مررد مزاید است و متقاضی ح هرگرنه ادعای جهل ،بیاطالعمی و
ادعا و اعتراض بعدی را از یرد سلب و ساقط نمرد.
 -9به پیشنهادهای مخدوش ،مشروط ،مبهم ،بدون سپرد و پیشنهادهایی که بعد از انقااءِ ممدت
مقرر در آگهی به مدیریت مهندسی و امالک یا حسب مررد مدیریت شعب مندرج در آگهی برسمد
ترتیب اثر داد نمیشرد.
 -11متقاضی از زمان انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار ،حداکثر تا تاریخ  ......................مهلمت
دارد تا برگههای مزاید را به مدیریت مهندسی و امالک یا حسب مررد مدیریت شعب منمدرج در
آگهی تحریل و تسلیم نماید.
 -11رعایت تمامی قراعد اعالمشد و مندرج در اسناد و برگههای مزاید الزامی است.
 -12بازدید از ملک مررد مزاید الزامی است.
 -13شرکتکنند در مزاید تأیید و اعالم میدارد حائز جمیع شرایط الزم برای اجار ملک تجاری
مررد مزاید ازجمله ترانایی مالی برای پردایت اجار بهاء آن میباشد.

نام و نام یانرادگی متقاضی/متقاضیان/نمایندگان شرکت
امااء
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 -14اجار بهاء پیشنهادی بهوسیله متقاضی نباید از اجار بهاء پایه مزایمد کمتمر باشمد ،در ایمن
صررت به پیشنهاد مذکرر ترتیب اثر داد نخراهد شد.
 -15شرکتکنند در مزاید اعالم میدارد که ممنرع المعامله نمیباشد.
 -16ملک مررد مزاید مطاب با شرایط مرجرد و وضعیت فعلی ملک که به رؤیت کاممل متقاضمی
رسید است ،به فروش میرسد.
 -17چنانچه پس از اعالم برند مزاید  ،بانک پیشنهاد (ایجاب) وی را «قبرل» نماید مراتب را کتباً
(حداکثر  31روز پس از گشای .پاکتهای پیشنهاد قیمت) از طریم پسمت سفارشمی (پیشمتاز
دوقباه) به برند مزاید ابالغ یراهد نمرد ،ابالغ منحصراً به نشانی وی به شرح منمدرج در ذیمل
برگ تعهدنامه شرکت در مزاید  ،صررت یراهد پذیرفت.
 -18ابالغنامه حاوی قبرل پیشنهاد به برند در حکم اعالم «قبمرل» و روز تحریمل ناممه بمه ادار
پست ،مبدأ و مبنای این اقدام تلقی میگردد.
 -19برند مزاید مرظف و متعهد میگردد حداکثر ظرف مدت  11روز از تاریخ ابالغ کتبمی بانمک
(به شرح بند )18به مدیریت مهندسی و امالک یا حسب مررد مدیریت شمعب منمدرج در آگهمی
مراجعه و نسبت به امااء و انعقاد قرارداد اجار اقدام نماید.
 -21چنانچه برند مزاید در مهلت مقرر از امااء و انعقاد قرارداد اجمار امتنماع نمایمد ،تممامی
سپرد شرکت در مزاید بهعنران ضرر و زیان وارد به بانک ،به نفع بانک ضبط یراهد شد.
 -21پس از گشای .پاکتهای پیشنهاد اجار بهاء ،حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشای.
پاکتها ،سپرد شرکتکنندگان در مزاید بهاستثناء نفر اول و دوم به آنها مسترد میگردد.

نام و نام یانرادگی متقاضی/متقاضیان/نمایندگان شرکت
امااء
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 -22مدارک الزم برای شرکت در مزاید
 1-22پاکت (الف) شامل
 -1-1-22تصریر شناسنامه
 -2-1-22تصریر کارت ملی متقاضی
 -3-1-22تصریر معرفینامه شرکت (اشخاص حقرقی)
 -4-1-22تصریر اساسنامه شرکت (اشخاص حقرقی)
 -5-1-22تصریر آیرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی (اشخاص حقرقی)
 -6-1-22مدارک مثبت هریت مدیران و صاحبان امااء اسمناد تعهمدآور شمرکت (اشمخاص
حقرقی)
 -7-1-22چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزاید شرکت نمرد است تصاویر اسناد
و مدارک مثبت احراز صحت و هریت او الزم و ضروری است.
 -8-1-22درصررتیکه اشخاص حقیقی بهصررت شراکت در مزاید شرکت نمرد اند ،درج نام
کلیه شرکاء (با تعیین میزان مشارکت) الزامی است و کلیه اوراق باید به امااء آنان برسد.
 -9-1-22اسناد شرکت در مزاید به صررت مهر و امااء شد باشد.
 -11-1-22تصریر چک تامین( .معادل  %5سپرد شرکت در مزاید )

نام و نام یانرادگی متقاضی/متقاضیان/نمایندگان شرکت
امااء
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 -2-22پاکت (ب) شامل
 -1-2-22فرم پیشنهاد اجار بهاء
 -2-2-22تعهدنامه شرکت در مزاید
 -23اعالم «قبرل» به برند مزاید باید پی .از پایان اعتبار نظر کارشمناس رسممی دادگسمتری
(مدت 6ماهه) صررت پذیرد.
 -24درصررتی که پس از اعالم «قبرل» به برند مزاید  ،از طری تحریل حارری و یما ارسمال از
طری پست سفارشی (دوقباه) ،نامبرد از انعقاد قرارداد اجار امتناع نماید ،سمپرد شمرکت در
مزاید وی به نفع بانک ضبط یراهد شد ،در این صررت بانک مختار است از طری پست سفارشی
(پیشتاز دوقباه) مراتب «قبرلی» را به نفر دوم ابالغ نماید تا وی در مهلت د روز از تاریخ ابمالغ،
به منظرر انعقاد قرارداد اجار به بانک مراجعه نماید .چنانچه نفر دوم نیز از انعقاد قمرارداد اجمار
امتناع نماید ،سپرد شرکت در مزاید او نیز به نفع بانک ضبط یراهد شد.
 -25سپرد شرکت در مزاید نفر دوم بالفاصله پس از انعقاد قرارداد اجار با برند مزاید مسترد
یراهد شد ،چنانچه انعقاد قرارداد اجار با برند مزاید بمی .از  35روز از تماریخ اعمالم نتیجمه
(گشای .پاکتها) به طرل بیانجامد ،سپرد شرکت در مزاید نفر دوم مسترد یراهد شد.
 -26شرکتکنند در مزاید می تراند تا  48ساعت قبل از آیرینمهلت دریافت پاکتهای مزاید
کتباً از پیشنهاد یرد انصراف نماید و سپرد شرکت در مزاید را مسترد کند.
 -27با فراهم شدن شرایط و مقدمات تنظیم قرارداد اجار  ،چنانچه برند مزاید تعهدات مرضرع
قرارداد اجار را ایفاء نمرد باشد ،ملک به نامبرد تحریل میگردد.
 -28پس از انعقاد قرارداد اجار  ،سپرد شرکت در مزاید برند مزاید بابت بخشی از ودیعمه یما
اجار بهاء ماهانه منظرر یراهد شد.

نام و نام یانرادگی متقاضی/متقاضیان/نمایندگان شرکت
امااء
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 -29درصررتیکه به علت فرت یا حجر برند مزاید تنظیم قرارداد اجار در مهلت مقمرر میسرمر
نشرد ،مشروط به تسلیم گراهی رسمی فرت و حکم رسمی و قطعی حجر به بانک ،سپرد شمرکت
در مزاید و هرگرنه وجهی که پی .از امااء قرارداد اجار مذکرر به بانک پردایت شد باشد ،بمه
قائممقام قانرنی وی مسترد یراهد شد.
تبصر استرداد وجر مرضرع این بند مشروط به آن است که گراهی فرت و حکم رسمی و قطعی
حجر مؤید این باشد که فرت یا حجر در مهلت مقرر برای تنظیم قرارداد اجار اتفاق افتاد باشد.
 -31تا قبل از ارسال و ابالغنامه «قبرل» به برند مزاید  ،بانک ایران زمین در رد یا قبرل پیشنهاد
اجار ملک تجاری بدون ذکر دلیل مختار است.
-31بانک مختار است بدون ذکر دلیل تا قبل از ابالغ «قبرل» به برند مزاید  ،از مزایمد و اجمار
ملک تجاری انصراف نماید و یا مزاید را تجدید کند.
 -32اینجانب/اینجانبها/شرکت  .....................................اعالم و اقرار مینمایم/مینماییم/مینماید
که مطاب قرانین و مقررات جاری هیچ ممنرعیت یا محدودیتی برای انجام معامله و اجمار ملمک
تجاری مررد مزاید ندارم/نداریم/ندارد و در صررت اثبات یالف آن و کشمف فسماد ،مرظمف بمه
جبران تمامی ضرر و زیان و یسارات وارد به بانک میباشم/میباشیم/میباشد و بانک مح است
معامله را بدون نیاز به طرح دعری در مراجع قاایی فسخ نماید.
 -33اینجانب/اینجانممبها/شممرکت  ...........................................................................اعممالم و اقممرار
مینمایم/مینماییم/می نماید ،برگ اعالن آگهی مزاید امالک بانک ایران زمین را که جزء الینفک
برگه شرایط مزاید است بهطرر دقی و کامل بررسی و مطالعه نمرد ام/نمرد ایم/نممرد اسمت و
تمممامی شممرایط ،مفمماد و بنممدهای آن مممررد رضممایت و قبممرل اینجانب/اینجانممبها/شممرکت
 ....................................................................میباشد.
به تاریخ .......................................
نام و نام یانرادگی متقاضی/متقاضیان/نمایندگان شرکت
امااء
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