**** اسناد مزایده شماره **** 62-7624

موضوع مزایده  :فروش سه باب واحد تجاری مجتمع مسکونی نگارستان

مزایده گزار  :شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن

آدرس  :اصفهان – خیابان کاوه – بلوار نگارستان – جنب بن بست نسترن

روزنامه رسمی جهت درج اطالعیه مزایده :

روزنامه نسل فردا

تاریخ درج اطالعیه  62/62/64 :و 62/64/60

*** شرائط مزایده عمومی شماره  62 – 7624موضوع فروش سه باب واحدهای تجاری مجتمع مسکونی تجاری نگارستان متعلق
به شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن ****
شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن در نظر دارد سه باب واحدهای تجاری پروژه مجتمع مسکونی تجاری نگارستان واقع دراصفهان خیابان کاوه خیابان
نگارستان جنب بن بست نسترن را بر اساس شرائط و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند  .لذا ازمتقاضیان محترم دعوت می گردد از تاریخ
درج اولین آگهی در روزنامه نسل فردا مورخ  62 / 62 / 64لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  62 / 64 / 62از ساعت  8صبح لغایت 03:26
روزهای شنبه تا چهارشنبه جهت اخذ اسناد مزایده با ارائه فیش واریز مبلغ پانصد هزار لایر به حساب شماره  6606678822666بانک صادرات بنام شرکت
تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن بابت هزینه خرید اسناد به نشانی اصفهان  -انتهای اتوبان ذوب آهن – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  -جنب ساختمان
امورشهدا و ایثارگران دفترمرکزی تعاونی مسکن یا به دفتر شرکت تعاونی در مجتمع مسکونی تجاری نگارستان به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند  .از کلیه
شرکت ک نندگان ( اعم از حقیقی و حقوقی ) دعوت به عمل می آید با در نظر گرفتن شرایط ذیل آمادگی خود را اعالم نمایند .
 - 0مشخصات کلی سه واحد تجاری مورد مزایده :
سه واحد تجاری مذکور درشمال و طبقه همکف مجتمع مسکونی تجاری  062واحدی نگارستان واقع شده است و عرصه این مجتمع به مساحت  2074متر
مربع دارای سننند شننشنندانم به شننماره ملک  07626 / 00760بخش  3اصننفهان متعلق به شننرکت تعاونی مسننکن کارکنان ذوب آهن می باشنند  .مراحل اخذ
اسناد مالکیت تفکیکی سه واحد تجاری در حال انجام می باشد .
هر یک از واحدهای تجاری دارای انشعابات آب  ،برق سه فاز ،سیستم اعالم و اطفاء حریق واشتراک دو خط تلفن ثابت با زیر ساخت فیبر نوری می باشد .
 – 6قیمت پایه سه واحد تجاری به شرح جدول ذیل تعیین گردیده است .

ردیف

مشخصات و موقعیت

متراژاولیه زیربنا

قیمت پایه واحد

( متر مربع )

( لایر )

قیمت پایه کل ( لایر )

مبلغ سپرده شرکت در
مزایده ( لایر )

0

واحد تجاری شمال غربی مجتمع

066

003،666،666

00،366،666،666

343،666،666

6

واحد تجاری میانی شمال مجتمع

066

006،666،666

00،666،666،666

326،666،666

2

واحد تجاری شمال شرقی مجتمع

067

006666666

02،276،666،666

286،666،666

 –2مهلت تحویل پاکات مزایده حداکثر تا ساعت  03:26روز سه شنبه مورخ  62 / 64 / 63می باشد و شرکت کنندگان پس از تکمیل و امضاء اسناد مزایده
می بایست آن را صرفا" به شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن در آدرس های فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند .

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

 – 7پیشنهادات باید شامل مشخصات کامل پیشنهاد دهنده باشد (درج مشخصات کامل پیشنهاد دهنده برروی فرم های مربوطه الزامی است ) به پیشنهادات فاقد
اطالعات خواسته شده و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 – 3پیشنهاد دهنده باید قیمت های پیشنهادی خود را درفرم های پیوست شماره  6به تفکیک هر باب تجاری با خط خوانا و با عدد و حروف نوشته ودر پاکت
ج قرارداده و الک و مهر نماید  .به قیمت های پیشنهادی مخدوش  ،قلم خورده  ،مبهم و بدون درج مبلغ به حروف ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 – 2پیشنهاد دهنده باید روی کلیه پاکتهای مربوط به پیشنهاد خود جمله " مربوط به مزایده شماره  62 – 7624فروش سه باب واحدهای تجاری مجتمع
مسکونی تجاری نگارستان " را نوشته و نام و نشانی کامل خود را قید نماید  .در غیر این صورت پاکات بازگشائی نشده و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد
داشت .
 – 4مبلغ سپرده شرکت در مزایده به تفکیک هر واحد تجاری در جدول فوق مشخص گردیده و پیشنهاد دهنده باید برای هر مورد که قصد ارائه پیشنهاد قیمت
دارد مبلغ مربوطه را به حسنناب شننماره  6606678822666بانک صننادرات شننعبه ذوب آهن یا حسنناب شننماره  6666040303663بانک ملی شننعبه ذوب
آهن قابل واریز در کلیه شعب بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن واریز و اصل فیش های مربوطه را در پاکت الف قرار داده و تحویل نماید .
 – 8پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهادات خود را در زمان مقرر در سه پاکت جداگانه الزاما" هر سه پاکت الک و مهر شده به شرح ذیل به شرکت تعاونی
مسکن کارکنان ذوب آهن تسلیم نمایند .
پاکت الف  :شامل اسناد پرداخت مبلغ سپرده شرکت در مزایده ( موضوع بند  4فوق ) .
پاکت ب  :شامل کلیه صفحات شرائط مزایده مهر و امضاء شده بهمراه کپی برابر اصل اساسنامه وآگهی تا سیس و آخرین تصمیمات مجمع عمومی موضوع
هرگونه تغییرات مندرج در روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه و کارت ملی بهمراه آدرس کامل برای اشخاص حقیقی .
پاکت ج  :شامل فرم های پیشنهاد قیمت تکمیل ومهروامضاء شده توسط پیشنهاد دهنده ( پیوست شماره . )6
 – 6ا بتدا پاکت الف شننننننرکت کنندگان باز و قرائت خواهد شنننننند در صننننننورتیکه مدارک پاکت (الف) بدون عیب و نقص و کامل باشنننننند پاکت (ب) باز می شننننننود
ودرصورتیکه پاکت (ب) بدون عیب و نقص و کامل باشد پاکت (ج) مفتوح خواهد شد .
تذکر :هرسه پاکت الف،ب وج الزاما" باید الک و مهرشده باشند و از بازگشایی پاکات چسب و مهر شده خودداری خواهد شد  .روی هر پاکت موارد ذکر شده
در بند  2فوق بطور کامل باید درج گردد .
 – 06به پیشنهاداتی که پس از پایان وقت اعالم شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورت عدم حصول حداقل سه پیشنهاد برای سه باب واحد
تجاری مزایده تجدید خواهد شد .
 – 00جلسنننه بازگشنننائی پاکات مزایده راس سننناعت چهارده روز یکشننننبه مورخ  62 / 64 / 26در دفتر مرکزی تعاونی مسنننکن کارکنان ذوب آهن تشنننکیل و
پیشنهادات واصله مفتوح و پس از بررسی برنده مزایده اعالم خواهد گردید  .شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات
ارائه شده مختار است و ارائه پیشنهاد برای هر یک از پیشنهاد دهندگان هیچگونه حقی ایجاد نمی نماید
خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

 – 06برنده مزایده پس از ابالغ می بایسننننت ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاریخ ابالغ نسننننبت به واریز وجه قیمت پیشنننننهادی خود اقدام و اسننننناد پرداخت
مربوطه را تحویل نمایند در غیر اینصننورت سننپرده شننرکت در مزایده وی به نفع شننرکت تعاونی ضننبط ومورد مزایده بر اسنناس ضننوابط فوق به نفر دوم واگذار
خواهد شد .
 – 02سننپرده نفرات اول و دوم تا انجام قطعی معامله و تنظیم قرارداد مسننترد نخواهد شنند  ،لیکن سننپرده سننایر شننرکت کنندگان در مزایده پس از تعیین نفرات
اول و دوم ظرف مدت ده روز مسترد می گردد .
 – 07حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده وی با معرفی نامه کتبی در زمان قرائت پیشنهادات در جلسه کمیسیون مزایده بالمانع می باشد .
 – 03پیشنننهاد دهندگان نسننبت به بازدید از واحدهای تجاری ظرف مهلت تعیین شننده جهت خرید اسننناد مزایده و پیشنننهاد قیمت اقدام و در صننورت قبول همه
شرایط مزایده در خصوص ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند .
 – 02کلیه هزینه های کارشنننناسنننی و درج آگهی مزایده در روزنامه رسنننمی به عهده برنده مزایده می باشننند و همزمان با پرداخت ثمن معامله باید به حسننناب
شرکت تعاونی واریز نماید .
 – 04پرداخت کلیه هزینه های مربوط به دفتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال اسناد مالکیت به عهده برنده مزایده می باشد .
 – 08برنده مزایده حق واگذاری مورد معامله قبل از انتقال سند به نام خود به اشخاص دیگررا نخواهد داشت .
 – 06پیشننننهاد دهنده مکلف اسنننت کلیه اسنننناد مزایده را دقیقا مورد مطالعه قرارداده و باقید عبارت خوانده شنننده و مورد قبول اسنننت تمامی صنننفحات را مهر
وامضاء نموده و ضمنا" نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه ( پیوست شماره سه ) اقدام نماید .

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

*** قرارداد فروش سه باب تجاری مجتمع مسکونی نگارستان ****
این قرارداد در تاریخ  ............بین شرکت تعاونی م سکن کارکنان ذوب آهن به نمایندگی آقایان محمدر ضا پوری شبان مدیر عامل و
محمد ابوطالبی رئیس هیئت مدیره به نشانی ذوب آهن اصفهان جنب ساختمان امور شهداء و ایثارگران دفتر مرکزی شرکت تعاونی که
در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقای  /شرکت  ..........................فرزند  ...............به شماره شناسنامه ................
کد ملی  /شنا سه ملی  .................به ن شانی .................................................که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود از
طرف دیگر با شرایط زیر منعقد می گردد .
ماده  . 1مورد معامله :
عبارت استتت  ........باب تجاری به مستتاحت کل  ..............متر مربع زیر بناء در طبقه همکف مجتمع مستتکونی تجاری  162واحدی
نگار ستان بان ضمام ان شعابات آب  ،برق و تعداد دو خط تلفن با زیر ساخت فیبر نوری که به رویت خریدار ر سیده و از کم و کیف آن
اطالع کامل دارد .
ماده  . 6مبلغ مورد م عام له  :با تو جه به پیشتتن هاد قی مت ارا ئه شتتتده توستتط خر یدار در مزا یده شتت ماره  62 – 7624جم عا" مبلغ
 .....................................................................ریال تعیین و توافق گردید .
ماده  . 0نحوه پرداخت مبلغ مورد معامله :
خریدار متعهد است مبلغ مورد معامله را در دو مرحله و به شرح ذیل پرداخت و اسناد مربوطه را تحویل شرکت تعاونی مسکن کارکنان
ذوب آهن نماید .
الف 66 -درصتتد مبلغ مورد معامله را حداکثر فرف مدت  ( 4هفت ) روز از تاریخ اعالم فروشتتنده مبنی بر برنده شتتدن در مزایده به
حساب شماره  6666141010660بانک ملی ( سیبا ) یا  6616674420666بانک صادرات ( سپهر) به نام فروشنده واریز نماید .
ب  16 -در صد مبلغ مورد معامله را همزمان با انتقال ا سناد ر سمی واحدهای تجاری در دفترخانه ا سناد ر سمی به فرو شنده به صورت
چک تضمین شده بانکی تحویل می نماید ( شماره و نشانی دفتر خانه یک هفته قبل از انتقال به خریدار اعالم
فروشنده

خریدار

می گردد ) .

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

تب صره  :مبلغ سپرده شرکت در مزایده پس از ام ضاء و مبادله قرارداد و پرداخت مبلغ ردیف الف فوق فرف مدت ده روز به خریدار
مسترد میگردد .
ماده  .7سایر شرایط :
 - 7-1فروشتتنده تقبل می نماید  ،حداکثر بعد از دوماه از تاریخ امضتتاء و مبادله قرارداد و پس از وصتتول 66درصتتد مبلغ مورد معامله
نسبت به تحویل مورد معامله اقدام نماید .
 -7-6فروشتتنده متعهد میگردد حداکثر فرف مدت شتته ماه از تاریخ امضتتاء و مبادله قرارداد و پس از وصتتول کل مبلغ مورد معامله
مطابق شرایط ماده  0فوق  ،نسبت به انتقال اسناد مالکیت بنام خریدار در دفترخانه اسناد رسمی اقدام نماید .
 - 7-0هزینه های مربوط به مالیات و عوارض نقل و انتقال و عوارض شتتهرداری به عهده فروشتتنده بوده و هزینه های مربوط به حق
الثبت ( براساس قیمت منطقه ای) و حق التحریر بعهده خریدار می باشد .
 - 7-7چنانچه خریدار ن سبت به پرداخت مبلغ مورد معامله وفق مفاد ماده سه اقدام ننماید  ،فرو شنده اختیار دارد قرارداد را ب صورت
یکجانبه ف سخ نماید  .در این صورت معادل پنج (  ) 0در صد از مبلغ کل مورد معامله بعنوان خ سارت نا شی از عدم انجام تعهد از مبالغ
پرداختی یا از محل تضمین سپرده شرکت در مزایده کسر و برداشت و مابقی به خریدار مسترد خواهد شد .
ماده  . 0اطالع از شرایط قرارداد :
خریدار اعتراف و اقرار می نماید که از م شخ صات واحدهای تجاری مورد معامله و خ صو صیات و شرایط آن و همچنین از مقت ضیات
محل و نو سانات قیمت هاکامال" آگاه و مطلع بوده و با ام ضای این قرارداد کلیه خیارات قانونی از جمله خیار غبن را از خود سلب و
ساقط نمود .
ماده  : 2نسخ قرارداد
این قرارداد در  2ماده و چهار بند و چهار ( ) 7نسخه تنظیم و تائید گردیده که همه نسخ حکم واحد را دارد
خریدار

فروشنده
شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن
محمدرضاپوری شبان

محمد ابوطالبی

مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره

خوانده شد و مورد تائید است
مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

( پیوست شماره ) 6
برگ پیشنهاد قیمت واحد تجاری شمال غربی مجتمع مسکونی نگارستان به مساحت  166متر مربع
الف) مشخصات شرکت کننده :
 – 1نام و نام خانوادگی :

 – 1شرکت /سازمان  /موسسه :

 – 6نام پدر :

 – 6شماره ثبت :

 – 0شماره شناسنامه :

 – 0تاریخ ثبت :

 -7تاریخ تولد :

 – 7آدرس و تلفن دفتر :

 – 2محل تولد :
 – 2آدرس و تلفن متقاضی :

ب ) مبلغ کل پیشنهادی :
 – 1قیمت پیشنهادی متقاضی ( به عدد  .......................ریال )
 -6قیمت پیشنهادی متقاضی ( به حروف ............................................................................................................ریال)

اینجانب  /شرکت ....................ملک موضوع مزایده را رویت نموده و ضمن اعالم آگاهی کامل خود از شرایط مزایده افهار
میدارد جهت تهیه و پرداخت ثمن نقدی آن هیچگونه م شکلی ندا شته و متعهد می گردم در صورت برنده شدن درخوا ستی
مبن ی بر تغییر شرایط پرداخت ثمن نقدی ندا شته با شم  .در ضمن تاکید می نمایم در صورت برنده شدن و ان صراف از خرید و
ضبط سپرده شرکت در مزایده  ،درخواستی جهت استرداد آن نخواهیم نمود .
تاریخ و مهر و امضاء

"خوانده شده و مورد قبول است "
مهر و امضاء

( پیوست شماره ) 6
برگ پیشنهاد قیمت واحد تجاری میانی شمال مجتمع مسکونی نگارستان به مساحت  166متر مربع
الف) مشخصات شرکت کننده :
 – 1نام و نام خانوادگی :

 – 1شرکت /سازمان  /موسسه :

 – 6نام پدر :

 – 6شماره ثبت :

 – 0شماره شناسنامه :

 – 0تاریخ ثبت :

 -7تاریخ تولد :

 – 7آدرس و تلفن دفتر :

 – 2محل تولد :
 – 2آدرس و تلفن متقاضی :

ب ) مبلغ کل پیشنهادی :
 – 1قیمت پیشنهادی متقاضی ( به عدد  .......................ریال )
 -6قیمت پیشنهادی متقاضی ( به حروف ............................................................................................................ریال)

اینجانب  /شرکت ....................ملک مو ضوع مزایده را رویت نموده و ضمن اعالم آگاهی کامل خود از شرایط مزایده افهار
میدارد جهت تهیه و پرداخت ثمن نقدی آن هیچگونه مشکلی نداشته و متعهد می گردم در صورت برنده شدن درخواستی مبنی
بر تغییر شرایط پرداخت ثمن نقدی ندا شته با شم  .در ضمن تاکید می نمایم در صورت برنده شدن و ان صراف از خرید و ضبط
سپرده شرکت در مزایده  ،درخواستی جهت استرداد آن نخواهیم نمود .
تاریخ و مهر و امضاء

"خوانده شده و مورد قبول است "
مهر و امضاء

( پیوست شماره ) 6
برگ پیشنهاد قیمت واحد تجاری شمال شرقی مجتمع مسکونی نگارستان به مساحت  167متر مربع
الف) مشخصات شرکت کننده :
 – 1نام و نام خانوادگی :

 – 1شرکت /سازمان  /موسسه :

 – 6نام پدر :

 – 6شماره ثبت :

 – 0شماره شناسنامه :

 – 0تاریخ ثبت :

 -7تاریخ تولد :

 – 7آدرس و تلفن دفتر :

 – 2محل تولد :
 – 2آدرس و تلفن متقاضی :

ب ) مبلغ کل پیشنهادی :
 – 1قیمت پیشنهادی متقاضی ( به عدد  .......................ریال )
 -6قیمت پیشنهادی متقاضی ( به حروف ............................................................................................................ریال)

اینجانب  /شرکت ....................ملک موضوع مزایده را رویت نموده و ضمن اعالم آگاهی کامل خود از شرایط مزایده افهار میدارد
جهت تهیه و پرداخت ثمن نقدی آن هیچگونه م شکلی ندا شته و متعهد می گردم در صورت برنده شدن درخوا ستی مبنی بر تغییر
شرایط پرداخت ثمن نقدی نداش ته باشم  .درضمن تاکید می نمایم در صورت برنده شدن و انصراف از خرید و ضبط سپرده شرکت
در مزایده  ،درخواستی جهت استرداد آن نخواهیم نمود .
تاریخ و مهر و امضاء

"خوانده شده و مورد قبول است "
مهر و امضاء

( پیوست شماره )0
تعهد نامه
اینجانب  .................................فرزند  ........................به شتتماره ملی  ...............................مدیرعامل  /نماینده تام االختیار شتترکت
 .......................................خود را مکلف به بررستتی استتناد و مدارج موجود در مراجع ذیصتتالح دانستتته بنحوی که با اراده  ،اختیار و
آگاهی کامل از کلیه شرایط مزایده شماره  62 – 7624شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن در مزایده مذکور شرکت می نمایم
و در صورت برنده شدن حق هر گونه اعترا ضی را در مراجع ذی صالح از خود  /شرکت سلب و ا سقاط می نمایم و در این خ صوص
هیچگونه ادعایی نداشته و نخواهم داشت .

