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 «ب»پاکت 
 401 –118 مزايده شماره: 

 این قسمت توسط متقاضی تکمیل شود
 ملک مورد مزايده:کلی  مشخصات
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 .......................................... نام متقاضی:

 برگ شرایط و فرم منع مداخله حاوي مدارک شناسایی متقاضی،

 

 «ج»پاکت 
 401 –118: مزايده شماره

 این قسمت توسط متقاضی تکمیل شود
 ملک مورد مزايده: مشخصات کلی
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 ................................... نام متقاضی:

 برگ پیشنهاد قیمتحاوي 



 (الف)پاکت 
 

 

 فرم مشخصات ملك و متقاضي
 مزايده شماره:

401-118  

 :  نشاني و مشخصات ملك

با روی پیلوت  طبقه  4در  متر مربع  1208مجموعاً به مساحت تقریبی  واحد مسکونی 8تمامی یک باب ساختمان مشتمل بر 

کوچه -بلوار امامت-خیابان رسالت–مساحت و مشخصات ذکر شده در اسناد مزایده که این ساختمان به نشانی: بندرعباس 

اصلی می باشد.که ساختمان مذکور به صورت یکجا مورد مزایده  1فرعی از  708مستحدثه در پالک ثبتی  78پالک  1عدالت

 واقع شده است.

 مشخصات متقاضي

 :  «شخص حقوقي» نام و نام خانوادگي/ نام شركت
 شماره شناسنامه/ شماره ثبت:

 :مليشناسه كد ملي/ 
 :تعداد شركا و اسامي صاحبان امضای مجاز شركت

 تلفن تماس:
 آدرس:

 كد پستي:

 مشخصات سپرده شرکت در مزايده
  ضمانت نامه بانکي:/تضمين شده شماره چک  / شماره سند فيش واريزی
 صادره از بانک/ موسسه: 

 : و كد شعبه شعبه
 

 مبلغ سپرده به عدد:
 

 مبلغ سپرده به حروف:
 

 الزامي است. « الف»در پاکت ضمانت نامه  / بانکي چك /قرار دادن اصل فيش واريزيتوجه: 

 گردد.ابطال مي« الف»در پاکت ضمانت نامه / بانکي چك /توجه: تقاضاهاي فاقد فيش واريزي 

 

 اثر انگشت:امضاء و مهر و 
 

 تاريخ:

 



(ب ت)كپا  
 

 

 برگه شرايط مزايده
 مزايده شماره:

118-401 

 هاي شركت در مزايده به انجام برساند:كننده درمزايده بايد اقدامات زير را براي تكميل و ارائه پاكتشركت

ت 
ت پاك

حتويا
م

«
ف

ال
» 

صادره با بانكي  تضمين شده  يا چکنامه بانكي مزايده به صورت ضمانت پايه قيمت درصد 5 مزايده معادل مبلغ توديع سپرده شركت در -1
)با مشخصات زير( و قرار دادن « واريز به حساب سپرده»، و يا صندوق بازنشستگي كشوري در وجه شركت عمران و ساختمان  ماههششاعتبار 

 .«الف»و يا فيش واريز وجه در پاكت  شده بانكيتضمين  نامه بانكي يا چک اصل ضمانت

 اطالعات واريز نقدي
 230570029081004488289001شماره شبا:  29081044882891 :حساب شماره

 290كد  -شعبه و كد شعبه: جهان كودک تهران نام بانک: پاسارگاد

اطالعات الزم براي 

 نامه بانكيضمانتتهیه 

 10101697687ملي: شناسه  126357شماره ثبت: 

 10زاينده رود غربي پالک  -مالصدرا -آدرس: تهران 1991613931كد پستي: 

 توجه: -2
در مزايده و در وجه شركت « كنندهبه نام شركت» و « به درخواست»بانكي و يا فيش واريز وجه بايد  تضمين شده  نامه بانكي يا چکضمانت -

 صادر شده باشد. كشوريصندوق باز نشستگي عمران و ساختمان 

كننده در بانكي و يا فيش واريز وجه نزد شركت تضمين شده نامه بانكي يا چکضمانت تصويربه منظور كنترل و تسريع اقدامات مالي آتي،  -
 مزايده نگهداري گردد.

كنندگان در شركت« ج»و « ب»هاي الذكر غير قابل قبول است و در اين حالت پاكتارائه هرگونه سپرده شركت در مزايده غير از موارد فوق -

 شد. نخواهدمزايده باز 

 بوده و پاكتهاي ب و ج باز نخواهد شد. باطلاسنادي كه تضامين شركت در مزايده آنها داراي قلم خوردگي و ايراد باشد  -

 با درج اطالعات كامل و صحيح الزامي است.« برگه مشخصات ملک و متقاضي»تكميل  -3

ت 
ت پاك

حتويا
م

«
«ب

 

 عبارتند از:« ب»محتويات پاكت  -4
 «برگه شرايط مزايده»تكميل، تنظيم و امضاي  -

 «برگه تعهدنامه»مطالعه و امضاء  -
 برگ ثبت نام سامانه ثنا در آن پاكت. نقرارداد -
 قرار دادن مدارک شناسايي متقاضي و شركاء )در صورت وجود(: -

 ماهه حساب جاريمدارک شناسايي براي اشخاص حقيقي شامل: تصوير شناسنامه و كارت ملي و پرينت گردش سه*          
آخرين روزنامه رسمي مربوط به تعيين مديران شركت، تصوير مدارک مدارک شناسايي براي اشخاص حقوقي شامل: اساسنامه، *          

 ماهه حساب جاريشناسايي صاحبان امضاي مجاز و پرينت گردش سه

 بايد كليه صفحات اسناد مزايده به مهر و امضاي مجاز شخص حقوقي رسيده باشد.توجه: براي اشخاص حقوقي شركت كننده در مزايده، مي -5

ت 
ت پاك

حتويا
م

«
«ج

 

 و امضاي آن توسط متقاضي و شركاء )در صورت وجود(« برگه پيشنهاد قيمت»تكميل صحيح وكامل اطالعات درخواستي در  -6

 توجه: -7
 خوردگي تكميل شود.برگه پيشنهاد قيمت به صورت خوانا و بدون قلم -

 مشخصات مورد تقاضا به صورت دقيق و مشخص تكميل شود. -

در صورت مغايرت بين كنندگان، بايد مشخص و واضح و به صورت حروفي و عددي درج گردد. قيمت پيشنهادي ارائه شده توسط شركت -
 عددي و حروفي، مالک عمل مبلغ حروفي است.

قيمت، درج و  در صورتي كه متقاضي شركت در مزايده داراي شريک باشد، مشخصات كامل شريک در قسمت تعيين شده در برگه پيشنهاد -
 قرار گيرد.« ب»در پاكت  4مدارک شناسايي آنها بر اساس بند 

 ام:اطالعات صفحه اول برگه شرايط مزايده را مطالعه كرده

 امضاء و مهر و اثر انگشت:
 
 
 
 

 تاريخ:

   



(ب ت)كپا  
 

 

 دهيط مزايشرا هبرگ
 مزايده شماره:

401-118 

  «نشستگي كشوريصندوق باز شركت عمران و ساختمان  »گزار دهيمزا -1
وكالتنامه درصد در زمان تنظيم  %5درصد در زمان عقد قرارداد و  %95نقدي ) پرداخت به صورت  ريال و شرايط 128.280.900.000مزايده فروش به مبلغ پايه  قيمت -2

   است كه بايد در وجه شركت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت گردد.(  رسمي
 ذیل می باشم. ملکدر مزایده  بر اساس این برگ شرایط متقاضی شركتاینجانب ا

 8طبقه و پيلوت و  4فرعي از اصلي مذكور مشتمل بر  262فرعي از يک اصلي مفروز و مجزي شده از  708ساختمان به پالک ثبتي شش دانگ يک باب  تمامت
انشعاب گاز و يک  4مورد(  9)سال به انضمام انشعابات برق  30ع با قدمت حدود متر مرب 1208متر مربع و اعياني  412.5واحد مسكوني به مساحت عرصه 

 انشعاب آب مشاع مي باشد.
3- تكميل اطالعات مندرج روي پاكتهاي مذكور و تحويل آنها به واحد حراست شركت عمران و ساختمان صندوق باز نشستگي كشوري  و اخذ رسيد ضروري 

  است 28/08/1401مورخ   شنبه( روز 00:14تا پايان وقت اداري )ساعت است. مهلت تحويل پيشنهادها 

 مزايده گزار است. واگذاري تنظيم شده توسط گزار و قبول فرمت و شرايط قراردادشركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول كليه اختيارات مزايده -4
هايي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده، داراي ، مخدوش و پيشنهادبه پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط -5

 هاي كمتر از ميزان مقرر، چک شخصي و نظاير آن مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.سپرده مخدوش، سپرده

 دفتر شركت عمران و ساختمان صندوق باز نشستگي كشوريمحل  در 30/08/1401 مورخ   دوشنبهصبح روز  10راس ساعت ها گشايش پاكت -6

طبقه ششم  صورت خواهد گرفت. حضور متقاضيان يا نماينده آنها با ارائه اصل رسيد تحويل پاكت شركت  10زاينده رود غربي پالک  -مالصدرا به نشاني: تهران،
 ه شماره تلفن اعالم شده از سوي متقاضي اطالع داده خواهد شددر مزايده، اختياري است. در صورت تغيير نشاني به هر دليل، محل جديد ب

ها اعالم و صورت جلسه خواهد شد و اين اعالم و صورت جلسه، به منزله ابالغ به نفرات است. در روز بازگشايي پاكتاسامي نفرات اول و دوم برنده مزايده  -7
روز اداري پس از اعالم  10كنندگان پس از طي مراحل قانوني )حداقل ماند و سپرده مابقي شركتسپرده اين نفرات تا مرحله انعقاد قرارداد نزد شركت باقي مي
 شود.نتايج( با درخواست متقاضي و اعالم شماره حساب، مسترد مي

تغيير در شرايط مزايده را ندارد ،.  و شركت كننده حق هيچ گونه .مزايده است پايه قيمت با مقايسه در پيشنهادي رقم باالترين مزايده، برنده انتخاب مالک -8

كنندگان در مزايده، حق هر گونه اعتراضي را در اين خصوص از خود شركت گزار در رد و يا قبول هر يك از پیشنهادهاي وارده مختار است.مزايده

 .اندسلب كرده

ماه از روز گشايش پاكات  خواهد بود و در صورتي كه به هر دليل در اين مدت قرارداد واگذاري منعقد  2در جرايد، حداكثر  مدت اعتبار پيشنهادهاي وارده از زمان انتشار آگهي -9
 ده و استرداد نمي شود.نگردد، پيشنهادها بالاثر بوده و مزايده تجديد مي شود. ضمناً سپرده متخلف يا متخلفين بعد از مدت هاي مرقوم در اين فرم شرايط، ضبط ش

 ماژور است./مشمول مقررات فورساين مزايده  -10 
اعالمي از ناحيه ايشان، نفر اول مزايده بايد يا آدرس و  به صورت اظهارنامه گزار و پس از ابالغ كتبي به سامانه ثنابا آماده شدن قرارداد از سوي مزايده -11

 غير اين صورت، اقدام كند. درمبلغ و انعقاد قرارداد و پرداخت  فوق، نسبت به حضور در محل شركت دعوت نامهروز كاري از تاريخ ارسال  7حداكثر ظرف مدت 
گزار به صورت تمام و كمال ضبط و به حساب شركت واريز خواهد شد و شركت مجاز است با نفر دوم برنده مزايده وارد مذاكره گردد و سپرده توديعي نزد مزايده

كند؛ نفر اول برنده مزايده نيز با امضاي ذيل برگه شرايط مزايده، حق هر گونه اعتراض در اين خصوص را در كليه مراجع قانوني جمهوري  اقدام به انعقاد قرارداد
قاد قرارداد ول، انعاسالمي ايران از خود سلب و ساقط خواهد كرد. بعد از انقضاي مدت فوق الذكر در صورتي كه نفر دوم حاضر باشد بر اساس مبلغ اعالمي نفر ا

 است( با ايشان قرارداد منعقد و يا مزايده را تجديد نمايد.مخير )نمايد شركت مي تواند 
د در غير اين صورت ابالغ به تبصره : مزايده گر)متقاضي( بايد لزوماً در سامانه ثنا ثبت نامه نموده باشد و كپي گواهي ثبت نام خود را نيز در اين پاكت ارائه نماي

 .راي موضوع فوق انجام نشده و مهلت وي از تاريخ بازگشايي پاكات محسوب مي گرددوي براي اج

 
 

 داراي شماره شناسنامه/ شماره ثبت:  فرزند:     اينجانب/ شركت:
 كد ملي/ شناسه ملي:

 آدرس:
 دارم كه از كليه شرايط و ضوابط شركت در مزايده آگاهي دارم و ضمن پذيرش شرايط مزايده، موظف به رعايت آنها هستم.اعالم مي          كد پستي:

 امضاء و مهر و اثر انگشت:
 

 

 تاريخ:



(ب ت)كپا  
 

 

 دهيط مزايشرا هبرگ
 مزايده شماره:

401-118 

 خواهد شد.انصراف برنده مزايده به هر دليل، موجب ضبط سپرده وي  -12
تحويل به عهده برنده پرداخت هزينه آگهي روزنامه و كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال ملک و به ويژه ماليات نقل و انتقال امالک ) تماماً ( و هزينه   -13

 مزايده است و در زمان قرارداد يا حسب مورد زمان تنظيم سند رسمي بر اساس قرارداد دريافت مي شود.
 داده نخواهد شد. را تغيير داده يا پيشنهادهاي مشروط ترتيب اثر مزايدهپيشنهادهايي كه شرايط است و به  فروش مورد مزايده بصورت نقدي -14

 . مي باشد وكالتنامه رسميدرصد در زمان تنظيم  %5درصد نقد در زمان امضائ قرارداد  و  %95پرداخت به صورت  شرايط -15
و انجام تشريفات قانوني به شرح مرقوم در قراردادهايي كه از طرف مزايده گزار تنظيم انتقال قطعي ملک پس از تسويه حساب كامل مبالغ مندرج در قرارداد  -16

 صورت خواهد گرفت.شده است 
 گرفت خواهد صورت درصد ثمن %95پرداخت و  قرارداد عقد از پسفقط ملک  تحويل -17
 در زمان ارائه پاكات مبلغي به صورت نقدي دريافت نمي شود. -18
بايد درون يک پاكت بزرگتر به چسبانيده شود. هر سه پاكت مي« ج»و « ب»و « الف»هاي برچسب ارائه شده در اسناد مزايده بايد بر روي كليه پاكت -19

روي پاكت و با  هاي تلفن ثابت و همراه( برصورت مهر شده و دربسته با درج مشخصات كامل شركت كننده )شامل: نام، نشاني كامل پستي، كد پستي و شماره
 شركت تحويل گردد. حراستدرج شماره مزايده و نام ملک مورد نظر، به واحد 

دارد كه مسئوليت كسب كننده در مزايده با امضاي ذيل اين برگه و كليه صفحات اسناد مزايده، ضمن اقرار مبني بر عدم ممنوعيت معامله، اعالم ميشركت -20
در مزايده و انعقاد قرارداد را به عهده گرفته است و حق هر گونه اعتراض آتي به دليل عدم آگاهي را از خود سلب و  گيري شركتاطالعات كافي جهت تصميم

 .اسقاط مي كند
 ساختمان با شرايط موجود واگذار مي شود و تمام هزينه هاي سرويس و نگهداري و تعميرات مورد نياز به عهده خريدار مي باشد. -21
صرفاً نسبت به تنظيم وكالتنامه رسمي به نام خريدار بعد  جهت انتقال سند به عهده خريدار است و فروشندهغيره هزينه هاي نقل و انتقال ، ماليات و بيمه و  -22

واند بابت انتقال از قانون تسهيل مي ت در صورت تمايل خريدار و پرداخت تمام هزينه ها و پذيرش تعهدات و مسئوليت ها  از دريافت تمام ثمن اقدام مي نمايد و
اداري اخذ پايانكار بر عهده خريدار است و فروشنده هيچگونه  اموراستفاده نمايد.و خريدار متعهد به قبول اين امر مي باشد. تمام هزينه ها و جريمه هاي احتمالي و 

 تعهدي در خصوص اخذ پايانكار ندارد
درصد تنظيم سند رسمي و يا  %5درصد نقد و  %95پرداخت نقدي بصورت  -1قرارداد واگذاري ملک  از حيث )شركت كننده در مزايده شرايط مربوط به  -23

عدم تعهد فروشنده به تغيير وضعيت ملک و قبول وضعيت فعلي آن )ملک -3تعهد خريدار به پرداخت ماليات و هزينه هاي تنظيم سند رسمي  -2وكالتنامه رسمي 
وجود ضمانت  -5عدم امكان درج ضمانت اجرا و خسارت تاخير در تنظيم سند رسمي و عدم درج تاريخ مشخص براي آن -4ست(. به صورت يكجا واگذار شده ا

 -7اطالع كامل از اينكه اين ملک داراي چه نوع سابقه اي مي باشد  -6درصد تتمه ثمن از خريدار  5اجراهاي مالي و شرط فسخ و دريافت چک تضمين بابت 
تنظيم قرارداد بر اساس فرمت قراردادهاي شركت عمران و ساختمان صندوق باز نشستگي كشوري و در سربرگ  -8يم قرارداد با كد رهگيري عدم امكان تنظ

وجود شرط داوري در قرارداد با اين قيد كه داور واحد حقوقي شركت عمران و ساختمان صندوق باز  -10ماليات انتقال به عهده خريدار  است  -9شركت 
 .(ساير شرايط و ضوابطي كه در فرمت قرارداد درج گرديده است -11تگي كشوري مي باشد. نشس

 
 
 
 
 

 داراي شماره شناسنامه/ شماره ثبت:  فرزند:     ينجانب/ شركت:ا
 كد ملي/ شناسه ملي:

 آدرس:
 دارم كه از كليه شرايط و ضوابط شركت در مزايده آگاهي دارم و ضمن پذيرش شرايط مزايده، موظف به رعايت آنها هستم.اعالم مي          كد پستي:

 ضاء و مهر و اثر انگشت:
 

 

 تاريخ:
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 (ب)ت كپا
 

 

 

 نامهتعهدبرگه 
 

 مزايده شماره:

401-118 

 
 :ه ك كنديمد ييتاو  اقراره رگل بيذ يشنهاددهنده با امضايپ

 23/10/1337مصوب مورخ  «ين دولت در معامالت دولتاارمندكندگان مجلس ويو نما ءمنع مداخله وزرا يحه قانونيال»از مفاد  -1
ن ير قوانيو سا مندرج در قانون مزبور يهاتياز ممنوع يك چيه مشمول هككند يتعهد م اقرار و و استآگاه  يمل يمجلس شورا

 ،را مردود يشنهاد متقاضيه پكاست گزار محق دهيمزا ،امر به اثبات برسد نيه خالف اكياست در صورت يهيبد  .نيست و مقررات
 .كندخود را مطالبه و وصول  يهانهيهزخسارات و  و كان لم يکنرا  مزايدهبرنده شدن احتماليِ ايشان در  ،را ضبط يسپرده و

 آگاهي دقيق كسب نموده است.آن از بازديد نموده و از وضعيت  واگذارياز ملك موضوع  -2

 
 فرزند:      :«شخص حقوقي»تكنام شر /«شخص حقيقي» ينام و نام خانوادگ

 :يشناسه مل /يد ملك     ت:كشماره شناسنامه/ شماره ثبت شر
 

 صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي:مشخصات كامل و نشاني 
1- 
2-  
3- 
 

 آدرس:  
 كد پستي:

 تلفن تماس:
 

 :شخص حقيقي اثر انگشتامضاء و مهر و 
 
 

 :امضاء صاحبان امضاي مجاز و مهر شخص حقوقي

  

 خ:يتار

 



 (ج)ت كپا

 

 
 

 قيمت پيشنهاد برگه
 مزايده شماره:

401-118 
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مورد مزايده

 :«واگذاریموضوع  ملک» بنا مشخصات 

طبقه   4متر مربع  در  1208واحد مسکونی مجموعاً به مساحت تقریبی  8تمامی یک باب ساختمان مشتمل بر

خیابان –روی پیلوت با مساحت و مشخصات ذکر شده در اسناد مزایده که این ساختمان به نشانی: بندرعباس 

اصلی می باشد.که  1از فرعی  708مستحدثه در پالک ثبتی  78پالک  1کوچه عدالت-بلوار امامت-رسالت

 ساختمان مذکور به صورت یکجا مورد مزایده واقع شده است.

زديد از به شرح فوق و با واگذاریموضوع  امضای اين برگه به منزله آگهی دقيق از مشخصات ملكتوجه: 

بهره  و نحوهمستندات آن و هم چنين اطالع کافی از وضعيت حقوقی امالک مشاعی  عرصه و اعيان و اطالع از

 می باشد. برداری و غيره

ت
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ده

 

 چک : /يزيوار شيف سند شماره

 شعبه: موسسه:  /كصادره از بان ..../ ...... / ... : خيتار

 الي..................................................... ر...............مبلغ به حروف: ............................ الي....... ر................مبلغ به عدد: ................

 یالزام« الف»ت کدر پابانكی  تضمين شده  و يا چك كینامه بانا ضمانتي یزيش واري: قراردادن اصل ف1توجه

 است.

و به امضا  همراه امضاء و اثر انگشت در پشت صفحه درجاء به كر شريداشته باشد، اطالعات سا يکشر يکش از يب يه متقاضك يتوجه: در موارد
 است. ياء به همرا امضاء و اثر انگشت الزامكشر يدرج اطالعات مشخصات تمام. برسد

ی
خريد نقد

به عدد:  یشنهادیمت پیق 

 الی.......................... ر.............................................................................................................................

به حروف:  یشنهادیمت پیق

 الی..................................... ر..............................................................................................................
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 و اثر انگشت: و مهر امضاء ت: كنام شر /ينام و نام خانوادگ 

 شماره ثبت:  شماره شناسنامه/

 تلفن تماس: : شناسه ملي /يد ملك

 آدرس:
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 و اثر انگشت: و مهر امضاء :تكشر نام /يخانوادگ نام و نام 

 :ثبت شماره /شناسنامه شماره

 تلفن تماس: :شناسه ملي /يمل دك

 آدرس:
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