(سهامی عام)

بسمه تعالی
«برگ درخواست شرکت در مزایده»
شماره مزایده/99/2 :م
موضوع مزایده( :ملک مورد نظر) .................................................................................................................................................................................................
داوطلبان پس از بازدید از مورد مزایده و کسب اطالعات کافی و مطالعه دقیق مفاد «برگ در خواست شرکت در مزایده» آن را تکمیل و در پاکت الک و
مهر شدده در موعد مقرر در تهران :بلوار میرداماد ،نبش شدمس تبریز شمالی ،ساخممان بانک ایران زمی ،،مدیریت مهددسی و امالک تحویل و رسید
دریافت نمایدد و در دیگر اسمانها :مسمقیماً از طریق پست پیشماز دو قبضه به آدرس مذکور و به کدپسمی 9999991191 :ارسال نمایدد.
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مدارک الزم برا شرکت در مزایده:

 -9-9پاکت (الف) شامل:
 -9-9-9اشخاص حقیقی:
 تصویر شداسدامه ممقاضی تصویر کارت ملی ممقاضی اصل رسید واریز وجه سپرده شرکت در مزایده اصل رسید واریز وجه خرید برگ درخواست شرکت در مزایده -9-9-2اشخاص حقوقی:
 تصویر معرفینامه شرکت تصویر اساسدامه شرکت تصویر آخری ،آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی مدارک مثبت هویت مدیران و صاحبان امضاء اسداد تعهدآور شرکت اصل رسید واریز وجه سپرده شرکت در مزایده اصل رسید واریز وجه خرید برگ درخواست شرکت در مزایدهتبصره  :9چدانچه شخصی به نام دیگر و برا او در مزایده شرکت نموده است ،تصاویر اسداد و مدارک مثبت احراز صحت و هویت و نیز الزم و
ضرور است.
تبصدره  :2درصورتیکه اشخاص حقیقی بهصورت شراکت در مزایده شرکت نمودهاند ،درج نام کلیه شرکاء (با تعیی ،میزان مشارکت) الزامی است و
کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد.
تبصره  :1اسداد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد.
 -9-2پاکت (ب) شامل:
 -برگ درخواست شرکت در مزایده

محل امضای پیشنهاددهنده/پیشنهاد هندگان (با درج تاریخ)

(سهامی عام)
 -2ممقاضدیان میبایسدت ( %9پدج درصد) قیمت پایه مزایده را بهعدوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب  991-91-922999-2و شماره شبا
 IR500690019801300122559002بدام مزایده و مداقصده امور مالی بانک ایران زمی ،که قابل واریز در کلیه شدعب ای ،بانک میباشد ،تودیع و
رسید آن را داخل پاکت الف قرار داده و تحویل بانک نمایدد.
 -1درصورت عدم ارائه مسمددات واریز سپرده شرکت در مزایده و یا عدم تطابق آن با شرایط مزایده ،پیشدهاد قیمت مزایده گر مردود و بدون بازگشایی
به همراه سپرده یاد شده (درصورت وجود) عیداً مسمرد می گردد.
 -4سپرده نفرات اول و دوم برندگان مزایده تا انجام معامله و امضاء مبایعهنامه در بانک نگهدار و در صورت انصراف آنان به نفع بانک ضبط خواهد شد.
 -9به پیشدهادها فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و یا مبهم و پیشدهاداتی که بعد از انقضا مهلت مقرر در آگهی ارائه گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-6بانک ایران زمی ،در قبول و یا رد هر یک یا کلیه پیشدهادها مخمار است.
 -7پرداخت مالیات و
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از هزیده تدظیم سددددانمقال در دفمرخانه (حقالثبت و حقالمحریر) به عهده فروشدددده و پرداخت

1
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دیگر هزیده حقالثبت و

حقالمحریر به انضددمام هزیده آگهیمزایده و کارشددداسدددی به عهده برنده مزایده میباشددد (توضدددی ایدکه در مورد امالک تجار و سدددرقفلی و
حقکسبوپیشهوتجارت ،مبلغ حقالثبت و حقالمحریر سدد تدظیمی در دفمرخانه با مأخذ قیمت مورد معامله محاسبه میگردد).
تبصره  :در موارد که مورد مزایده صل حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشد ،صل سرقفلی بر اساس شرایط و مفاد اجارهنامه تدظیمی فیمابی ،بانک
و موجر و جهت همان شغل مددرج در اجارهنامه مدعقد خواهد شد.
 -1برنده مزایده موظف اسددت ظرف مدت حداکثر  7روز کار از تاریخ اعالم موافقت کمبی بانک برا پرداخت حصدده نقد از ثم ،مورد معامله و
همچدی ،تدظیم و امضداء مبایعهنامه یا صل نامه اقدام نماید .بدیهی است عدم اقدام برنده/برندگان مزایده در موعد مقرر به مدزله انصراف تلقی و ممعاقب
آن سپرده تودیعی به نفع بانک ضبط خواهد شد.
 -9شرکت در مزایده و تسلیم پیشدهاد به مدزله قبول اخمیارات بانک طبق ضوابط جار بانک خواهد بود.
 -91پیشدددهاددهددگان باید نام و محل اقامت ،شددماره تلف ،تماس خود را برا دریافت مکاتبات بانک ذیل ای ،برگ و همچدی ،بر رو پاکت به طور
خوانا و روش ،ذکر نمایدد و همچدی ،ذکر مشخصات ملک مورد نظر رو پاکتها الزامی است.
 -99ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد و تحویل «برگ درخواست شرکت در مزایده» به بانک به مدزله اطالع کامل پیشدهاددهدده از کم و کیف
مدورد مدزایددده ،وضدددعدی دت مدلددک و همدده جوانددب آن بوده و شدددرکددتکددددده حق هرگوندده اعمراض را در ای ،خصدددوص از خود سدددلددب
مینماید و ممقاضیان ضم ،بررسی کامل جامع مسمددات و سوابق ملک و پذیرش کلیه اقدامات الزم آتی برا اخذ مجوزها و یا تکمیل کلیه امور مرتبط
با ملک و انجام کلیه اسمعالمها الزم ،اقدام به ارائه پیشدهاد خواهدد کرد و بدیهی است بانک هیچگونه تعهد از ای ،حیث نخواهد داشت.
 -92پیشدهاددهددگان نبایسمی جزء افراد ممدوع المعامله باشدد و در ای ،خصوص بانک هیچگونه تعهد و مسئولیت در قبال برندگان نخواهد داشت.
 -91در صورت برنده شدن در مزایده انمقال سدد صرفاً بدام پیشدهاددهدده/پیشدهاددهددگان نامبرده در ذیل ای ،برگ امکانپذیر میباشد.
 -94درج نام و نشدانی و شدماره تلف ،شدرکتکدددگان در مزایده بر رو فیش کارمزد فروش اسدداد و فیش پرداخت سپرده شرکت در مزایده ضرور
میباشد.
 -99بازگشایی پاکات قیمت به مدزله پایان فرآیدد مزایده نیست و اعالم برنده حسب مورد مدوط به تصویب بانک می باشد.
 -96شدرکتکدددگان میبایسدت نسبت به تکمیل جدول ذیل برگ شامل مشخصات فرد و حساب بانکی به مدظور اسمرداد سپرده شرکت در مزایده
اقدام نموده و پس از اعالم نمیجه مزایده جهت تعیی ،تکلیف سدپرده تودیعی در تهران به آدرس :بلوار میرداماد ،نبش شمس تبریز شمالی ،ساخممان
بانک ایرانزمی ،،مدیریت مهددسدی و امالک و در سدایر اسمانها :به آدرس مددرج در سایت بانک به نشانی  www.izbank.irمراجعه نمایدد .بدیهی
است در صورت عدم اعالم شماره حساب صحی و یا عدم مراجعه ،هیچگونه مسئولیمی به عهده بانک نمیباشد.
 -97شرکتکدددگان در مزایده میتواندد با هماهدگی قبلی در جلسه بازگشایی پاکات که در آگهی مربوطه اطالعرسانی گردیده ،با ارائه کارت شداسایی
شرکت نمایدد و در صورت تغییر زمان یا مکان بازگشایی ،مراتب ممعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.

محل امضای پیشنهاددهنده/پیشنهاد هندگان (با درج تاریخ)

(سهامی عام)
 -91در صدورت ابطال مزایده توسط بانک پس از بازگشایی پاکات ،مراتب کمباً به شرکتکدددها که باالتری ،قیمت را ارائه کرده و به آدرسی که اعالم
نموده است ،ابالغ میگردد.
 -99هرگونه تسدلیم ،تحویل ،اصدال  ،جایگزیدی و یا پس گرفم ،پیشددهادها قیمت ممقاضیان تا قبل از پایان مهلت قبول پیشدهادها و در مکان مقرر
شده با درخواست کمبی و قابل گواهی و مجاز است.
قیمت پیشنهادی:

به حروف  .................................................................................................................................................................................................................................ریال
به عدددد  ...............................................................................................................................ریال.
* توجه  :در صورت وجود تناقص بين حروف و اعداد در قيمت پيشنهادی مبلغ بيشتر مالک عمل قرار خواهد گرفت.

سدپرده تودیعی طی سددد دریافت نقد به شدماره  ...................................به مبلغ  .....................................................................................................ریال به شماره
حساب  991-91-922999-2بدام مزایده و مداقصه امور مالی بانک ایرانزمی ،واریز گردیده است.
نام و نام خانوادگی پیشدهاددهدده /پیشدهاددهددگان............................................................................................................................................................:
آدرس و کد پسمی و شماره تلف ،ممقاضی................................................................................................................................................................................ :
نام صاحب حساب

شماره حساب

شماره شبا :

محل امضای پیشنهاددهنده/پیشنهاد هندگان (با درج تاریخ)

کد ملی

نام بانک

نام شعبه

کد شعبه

IR

