
  آذربایجان شرکت توسعه مسکن

 شرایط  شرکت در مزایده

مورخه  3662و رصد مراغه به مشاره  23/23/2211مورخ  362مشاره  مهد آزادی های پیرو آگهی مزایده منتشره در روزنامه 
متعلق به شرکت  واقع در شهرک سهند مراغه واحد جتاری 4یک واحد مسکونی و  در ارتباط با فروش اولنوبت  23/23/2211

رکت کنندگان ششرایط شرکت در مزایده بشرح بندهای زیر تعیین میگردد.  کهتوسعه مسکن آذربایجان 
  منایند. وی شرایط را با دقت مطالعه و پیشنهاد خود را بر اساس آن هتیه ، امضا و حتبایستی 

 :موضوع مزایده واحدهایمشخصات 
 و دارای یک باب پارکینگ و انباری مترمربع  22/151به مساحت   واحد مسکونی -1

 مترمربع و یک باب پارکینگ  11/15دارای بالکن مترمربع  22/32به مساحت  واحد تجاری -2

 مترمربع و یک باب پارکینگ 14/11دارای بالکن مترمربع  16/32به مساحت  واحد تجاری -3

 مترمربع و یک باب پارکینگ 11/15دارای بالکن مترمربع  12/34به مساحت  واحد تجاری -1

 مترمربع و یک باب پارکینگ 41/16دارای بالکن مترمربع  21/13به مساحت  واحد تجاری -5

 : تسویه مبلغ موضوع مزایدهشرایط 
درصد قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب  11متقاضی بایستی  -1

واریز نموده و اصل آذربایجان بنام شرکت توسعه مسکن  مسجد کبود تبریزشعبه  ملینزد بانک  1215316111115

شرایط شرکت در  2رسید و یا چک بین بانکی به مبلغ فوق را به همراه پیشنهاد قیمت طبق شرایط مندرج در بند 

 مزایده تحویل نماید.

 )پس از کسر مبلغ سپرده شرکت در مزایده( روز بعد از اعالم برنده مزایده پنجحداکثر  واریز به حساب،   % پرداخت نقدی51 -2

 .% طی سه قسط بصورت ماهانه 31 -3

 فوق خواهد بود . 3و  2و 1که بعد از وصول بندهای زمان تحویل واحد % 11 -1

 .% همزمان با انتقال سند مالکیت 11 -5

 چک ارائه نماید .بایستی  5و 1و  3توضیح اینکه متقاضی بابت بندهای 

 شرایط شرکت در مزایده:
 و هرگونه ادعای دیگر قابل قبول نخواهد بود. می رسدمورد مزایده با وضعیت موجود به فروش  موضوع -1

 جداگانه به شرح: در دو پاکت  مورد مزایده محلمتقاضی بایستی قیمت پیشنهادی خود را پس از بازدید از  -2

         و اوراق شرکت در مزایده و یا چک بین بانکی در وجه شرکت تضمین شرکت در مزایده رسید سپرده اصل  (الف

 پیشنهاد قیمت  (ب

 –مراغه به آدرس  دفتر شرکتدر محل پاکتهای مذکور را روز شنبه  23/12/1344مورخ  11ساعت تهیه و حداکثر تا 

و تحویل ه مسکن آذربایجان عنمایندگی شرکت توسدفتر  -جنب مجتمع مسکونی آسمان -متری اول 11-شهرک سهند

  نماید.رسید دریافت 



به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، ناقص ، دارای قلم خوردگی و فاقد رسید سپرده و پیشنهادهایی که مغایر با شرایط  -3

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.  مطلقاًو نیز پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت تعیین شده ارائه گردند مزایده 

ارائه پیشنهاد قیمت و شرکت در  به همراه برگ پیشنهاد قیمت بایستی توسط متقاضی مهر و امضا شود. اوراقکلیه  -1

 می باشد. متقاضیدر شرایط مزایده از طرف  تعهداتمزایده به منزله قبول تمام 

برای خرین تغییرات ثبت شده شرکت و شماره شناسه ملی و کد پستی و آ تصویرارائه برای اشخاص حقوقی  -5

 الزامی میباشد. شناسنامه و کارت ملی پشت و رو تصویراشخاص حقیقی 

 وسپرده نفرات دوم  بعد ظرف مدت سه روز کاری آزاد خواهد شد.ه بو م چهارنفرات پس از اعالم برنده ، سپرده  -1

 مسترد خواهد گردید.با برنده مزایده انعقاد قرارداد  بعد ازسوم 

بعهده دفترخانه( -دارایی-و تمامی هزینه های نقل و انتقال سند زمین )شهرداریو کارشناسی هزینه آگهی روزنامه  -2

 خواهد بود.برنده مزایده 

بلوار استاد شهریار  –تبریز در محل شرکت به آدرس  12راس ساعت  23/12/1344تاریخ  شنبهپاکتهای مزایده روز  -6

 اول بازگشایی و صورتجلسه خواهد گردید.طبقه   –شرکت توسعه مسکن آذربایجان  –مجتمع اداری خدماتی شهریار  –

شرکت در قبول یا رد هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراض و شکایت  -4

 در این خصوص نخواهند داشت.

پذیرش کلیه شرایط فوق الذکر را اعالم ،  هاموضوع مزایده و تایید رویت آن زمینپس از بازدید از ........................................اینجانب 

        مینمایم.

 آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه:           

                                             امضا و مهر شرکت                           

 

 امضا و اثر انگشت شخص حقیقی                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آذربایجان رکت توسعه مسکنش

 برگ پیشنهاد قیمت

 مزایده موضوع مزایده و قبول شرایط  واحدهای مسکونی و تجاریپس از رویت اینجانب                                         

   می نمایم.اعالم طبق جدول ذیل خود را قیمت پیشنهادی 

 مسکونی
قیمت ک  پایه  مجع ردیف فی هر مرت واحد مرتاژ  شرح پالک ثبتی ردیف

 مزایده
 قیمت پیشنهادی

 
2 

 
 اصلی 226فرعی از 3236

  22،326،222،222 65،222،222 مرتمربع 33/256 مسکونی
24،522،222،222  

 
  122،222،222 52،222،222 مرتمربع 26/26 انباری

  222،222،222 22،222،222 مرتمربع 22 پارکینگ

  مجع ک  قیمت پیشنهادی)ریال(

 جتاری
مرتاژ کف  شرح پالک ثبتی ردیف

 جتاری
مرتاژ بالکن 
 جتاری 

 قیمت پیشنهادی پایه مزایدهقیمت ک   مجع ردیف فی هر مرت

 
2 

 
اصلی226فرعی از 3666

  

  2،432،222،222 62،222،222 24/25 23/22 سرقفلی
4،626،666،222 

 
  655،222،222 32،222،222 24/25 23/22 حق مالکانه
  222،222،222 22،222،222 22 پارکینگ

 
3 

 
 اصلی 226فرعی از 3661

  2،454،222،222 62،222،222 41/26 66/22 سرقفلی
4،642،666،222 

 
  662،522،222 32،222،222 41/26 66/22 حق مالکانه
  222،222،222 22،222،222 22 پارکینگ

 
2 

 
 اصلی 226فرعی از 3612

  2،546،666،222 62،222،222 64/25 23/21 سرقفلی
4،262،223،222 

 
  666،666،222 32،222،222 64/25 23/21 حق مالکانه
  222،222،222 22،222،222 22 پارکینگ

 
4 

 
 اصلی 226فرعی از 3612

  2،162،466،222 62،222،222 12/26 34/42 سرقفلی
5،364،223،222 

 
  112،666،222 32،222،222 12/26 34/42 حق مالکانه
  222،222،222 22،222،222 22 پارکینگ

  (الیر)یشنهادیپ متیق ک  مجع

 

                   : نوشته شود به حروفپیشنهادی قیمت 

 

 امضا و مهر شرکت                                                                      

 امضا و اثر انگشت شخص حقیقی                                                                         

 شماره تلفن ثابت و همراه:                                                      

 آدرس:


