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 شرایط و مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده

 :مشخصات و قیمت پایه مورد مزایده -1

 قیمت پایه هر مترمربع به ریال انشعابات و امکانات نوع سند مساحت مفید کاربری

 43000000000 - در مرحله پایان کار مترمربع 521 تجاری

 8مجتمع مسکونی فرهنگ، جنب (بربلوار)بلوار شفق-اصفهان :آدرس محل مورد مزایده -2

 :مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده -3

 تکمیل فرم پیشنهاد قیمت -1-3

 :ذیل به حساب( میلیون ریالسیصد ) ریال   333.333.333 مبلغفیش واریزی سپرده در مزایده به  -2-3

 

         کپی شناسنامه و کپی کارت ملی متقاضی حقیقی یا کپی آخرین تغییرات ثبتی بهه همهراه کپهی شناسهنامه و کهارت ملهی صهاحبان         -3-3

 امضای مجاز متقاضی حقوقی 

  بته آدر     01/01/5300 دوشتنهه  آخر وقتت اداری روز الزم بذکر است که متقاضی بایستی مدارک مذکور را در پاکت در بسته گذاشته و حداکثر تا *

 .ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند

 

 

 

 :سایر شرایط مزایده -4

 .به پیشنهادات مبهم، مشروط و مخدوش و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد -1-4

 .مزایده گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است -2-4

از متقاضیان و عدم مراجعه به موقع جهت عقد قرارداد، مزایده گزار مجاز است مبلغ سپرده وی را به در صورت برنده شدن هریک  -3-4

 .در غیر اینصورت بعد از انعقاد قرارداد با نفر برنده مزایده، سپرده سایر متقاضیان مسترد خواهد شد. نفع خود ضبط نماید

 .گرددعالم میبررسی و برنده مزایده ا 36/30/1433پیشنهادات روز  -4-4

 .باشددر شرایط مساوی اولویت با سهامداران شرکت مزایده گزار می -0-4

 بسمه تعالی

 فرم پیشنهاد قیمت خرید واحد تجاری

. ............صادره از ..... ........متولد ......................کدملی........... شماره شناسنامه................ فرزند ........................... احتراماً اینجانب  –با سالم 

با مطالعه و آگاهی از مشخصات و امتیهازات  ........................... و شناسه ملی ....... به شماره ثبت ........................ موسسه /به نمایندگی از شرکت

مربع شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیهان اسهتان   متر 120به مساحت  واحد تجاری اگذاری یکمورد مزایده و شرایط مزایده فروش و و

 .دارمنسل فردا، قیمت پیشنهادی خود را اعالم می .......مورخه  ..... مندرج در روزنامه شماره 12864اصفهان به شماره ثبت 

 

 

       بهه  ( میلیهون ریهال  سیصهد  )333.333.333بهه مبلهغ   ................... شهعبه  ..................بانهک  .............. در ضمن یک فقره فیش واریزی به شماره 

              لهذا در صهورت برنهده شهدن و عهدم مراجعهه بموقهع جههت         . باشهد بعنوان سپرده شرکت در مزایده به پیوسهت مهی  ....................... حساب 

 .عقد قرارداد، مزایده گزار مجاز است مبلغ سپرده اینجانب را به نفع خود ضبط نماید

 بانک ملی شعهه نشاط اصفهان بنام شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان  0200707530004حساب شماره 

 1513701411: کدپستتی –اولطهقته   –الما ساختمان  –51بن بست نهش  –حدفاصل خیابانهای ملک و گلزار-خ هشت بهشت غربی-اصفهان

 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان  -  04542111770: تلفن 

 .باشدمی( ریال  .............................................................) ریال  ..............................................مهلغ پیشنهادی جهت خرید شش دانگ زمین مذکور مهلغ 


