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متقاضیان می بایست کلیه اسناد و مدارک مزایده را طبق توضیحات مندرج، به صورت خوانا و بدون خط خوردگی  

تکمیل، امضا ) یا اثر انگشت ( و به همراه سایر مدارک به شرح ذیل، درون پاکت ها قرار داده و پس از الک و مهر نمودن  

لت مقررتحویل نمایند. بدیهی است عدم رعایت موارد ذیل،  به صورت جداگانه، به شهرداری قهستان طبق مهپاکت ها  

 موجب حذف پیشنهاد متقاضی از روند مزایده گردیده و مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود. 

 ) اصل و تصویر چک تضمینی یا چک رمزدار و یا فیش واریزی وجه معادل پنج درصد قیمت پایه مزایده « پاکت »الف« :  ▪

متقاضیان بابت سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده، می بایست اصل و تصویر یک فقره چک تضمینی یا چک رمزدار و یا فیش واریزی وجه  -

بانک تجارت به نام شهرداری قهستان، را در پاکت »الف« قرار داده    5490711122قیمت پایه مزایده در وجه حساب شماره    %5معادل  

 و تحویل دهند. 

  -)اشخاص حقیقی : تصویر پشت و روی کارت ملی و تصویر تمامی صفحات شناسنامه(    –)برگ شرایط مزایده(    پاکت »ب« : ▪

)اشخاص حقوقی : تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و تصاویر مدارک شناسایی اعضاء  

 هیئت مدیره( 

 پاکت »ج« : )برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه(  ▪

 

 

 رت وجود یک یا چند شریک، تصویر مدارک شناسایی همه شرکاء داخل پاکت »ب« الزامی است.برای اشخاص حقیقی، در صو ✓

برای اشخاص حقوقی، تصویر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در ورزنامه رسمی و تصاویر مدارک شناسایی اعضاء هیئت   ✓

 مدیره، داخل پاکت »ب« الزامی است.

 دم قبول پیشنهاد متقاضی و باز نشدن پاکت در مراسم بازگشایی خواهد گردید. سپرده، موجب ع %5عدم وصول یا کسر مبلغ  ✓

 لطفاً هر سه پاکت جداگانه الک و مهر شده و هر سه در پاکت بزرگتر جاسازی و مهر و موم گردد.  ✓

 

 

 

 

 راهنمای تکمیل فرم ها و پاکت ها 

داشت تا مدارک مذکور  مهلت خواهند    1399/ 14/10یکشنبه  روز    12:00متقاضیان از زمان درج آگهی در روزنامه، حداکثر تا ساعت  

 ، پالک یک تحویل نمایید. 14را به دبیرخانه شهرداری قهستان به آدرس : قهستان، بلوار امام خمینی )ره(، امام خمینی )ره( 
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در مورد فروش موارد مزایده به   07/10/1399و    30/09/1399با اطالع از آگهی مزایده منتشره در روزنامه خراسان جنوبی مورخ  

 شرح جدول ذیل : 

......................  ... ...................... شماره شناسنامه: .............................................. فرزند: .............. ...........)اشخاص حقیقی(: اینجانب/اینجانبان: ......................................

 .... دانگ(. ....................... تقاضای شرکت در مزایده به شرح زیر را دارم/داریم. )هر یک به نسبت ................................. کد ملی: ..............................صادره از: ........

.....................  .............. اداره ثبت: .................................. به شماره ثبت: ...........................................)اشخاص حقوقی(: شرکت /موسسه/سازمان: .................................

................. به موجب  ...................... به عنوان: ............................................ و ............................... به سمت: .......................................................با مدیریت و امضاء مجاز: ...

 مورخ: ................................ در روزنامه رسمی، به شرح زیر تقاضای شرکت در مزایده را دارم/داریم.  ...............آگهی تاسیس/آخرین تغییرات شماره: .......................

 اس : .................................................................. .. شماره تمآدرس: .......................................................................................................................

 مبلغ پیشنهادی 

 ................................................................................................... ریال به عدد:  

 ............ ریال .............................................................................................................................به حروف:  

ه و از مورد مزایده بازدید نموده  بدین وسیله اقرار می نمایم/می نماییم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین شهرداری در اختیار اینجانب/اینجانبان قرار گرفت

انچه در مزایده،  و برگ شرایط مزایده را به دقت قرائت نموده و به عنوان قبول کلیه شرایط مزایده این پیشنهاد را امضاء و اقرار می نمایم/می نماییم چن

و ضمن عقد خارج الزم به شهرداری حق و اختیار    برنده شناخته شدم/شدیم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده می باشم/می باشیم

سپرده  وکالت بالعزل می دهم/می دهیم که در صورت عدم انجام تعهدات اینجانب/اینجانبان به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده، شهرداری می تواند  

صادر و تسلیم نموده    5490711122وجه به شماره    شرکت در مزایده تودیعی اینجانب/اینجانبان را که موجب چک تضمینی/چک رمزدار/فیش واریزی

بدون هیچگونه تشریفاتی راسا به نفع خود ضبط و برداشت نماید و در صورت عدم انجام تعهدات به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده    ،نموده ایم/ام

م و تشخیص و اعالم شهرداری در این مورد معتبر خواهد بود  رأسا از عهده خسارت وارده به شهرداری برآیم/برآییم و متعهد جبران آن می باشم/می باشی

خصوص ضبط و برداشت مبلغ سپرده مذکور به عنوان خسارت و غیره در قبال    را دراینجانبان حق هرگونه ایراد و اعتراض و بحث و گفتگویی / و اینجانب

 .نب به شرح جدول ذیل اعالم می گرددنمودیم ضمناً سایر اطالعات اینجا/شهرداری و مالک از خود سلب و ساقط نمودم

 ودیعه پرداختی :  %5مشخصات  
بانک  چک تضمینی /چک رمزدار/فیش واریزی وجه : شماره .............................. مورخ ................................... صادره از  

 قیمت پایه(   %5...... ریال )معادل  ................................... شعبه .........................

 شماره حساب متقاضی : 

..............................................  حساب فراگیر نزد بانک ..................................... شعبه ............................ )کد ............( شماره  

 به نام ................................................... 

 ............ شماره شبا....................................................................................................................

 ............. ............................... تلفن همراه ........................................... دورنگار ..............................تلفن ثابت   اس متقاضی :تلفن های تم

 ...... کد پستی ...................................... .............................................................................................................................نشانی :   محل اقامت متقاضی :

 .............. .................................................................................................................................................................................. پست الکترونیک متقاضی : 

 

 پیشنهاد قیمت و تعهدنامه 
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کد    1پالک    14خمینی امام خمینی  مقیم خراسان جنوبی شهرستان درمیان شهر قهستان خیابان امام    90939۸شهرداری قهستان به شماره ثبت  

که ذیالً به اختصار شهرداری نامیده می شود امالک قابل فروش خود را به شرح آگهی مندرج در روزنامه خراسان جنوبی مورخ    9747131447پستی  

 . رساندبا شرایط ذیل عرضه نموده و از طریق مزایده عمومی به فروش می   30/09/1399

 . انتخاب نماید  30/09/1399های مندرج در آگهی مزایده مورخ    ردیفمزایده مورد نظر خود را از بین    یک متقاضی موظف است مورد .1

 . رساند شهرداری ملک موصوف را باشرایط وضعیت موجود به فروش می    .2

مشخصات و حقوق مکتسبه آن از هر حیث   ،خصوصیات  ،تقاضی خرید اقرار و تایید می نماید که مورد مزایده را رویت و بازدید نموده و از کیفیت م .3

 .و جهت کامال اطالع حاصل نموده است

 . شرکت در مزایده دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سیستم شهرداری در قالب ضوابط و آیین نامه های مربوطه می باشد  :تبصره

انجام    ،شودنحصراً در دفتر اسناد رسمی که از طرف شهرداری تعیین میم   انتقال رسمی و یا اعطای وکالت بالعزل نسبت به موضوع مورد مزایده، .4

 . خواهد گرفت

بدیهی است برای هر مورد تقاضا باید فرم ها و    .تقاضا نماید  را  بیش از یک مورد  ،یک برگ شرایط مزایده  و  یک فرم  ،متقاضی نمی تواند با یک پاکت .5

 . اسناد جداگانه ای را تهیه نماید

مخصوص اشخاص  )بایست برگ پیشنهاد و تعهد نامه شرکت در مزایده و برگ شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضا و اثر انگشت  متقاضی خرید می  .6

بر روی کلیه صفحات به انضمام یک فقره چک تضمینی یا چک رمزدار یا فیش واریزی به حساب    (مخصوص اشخاص حقوقی)و یا مهر و امضاهای مجاز    (حقیقی

  ( اشخاص حقیقی یا حقوقی)در صورتی که چند متقاضی    قیمت پایه مزایده جهت شرکت در مزایده تحویل داده،رسید آن را دریافت نماید.  %5بانک معادل  

سهم    (قسمت مشخصات متقاضیان)می بایست در ابتدای برگ پیشنهاد و تعهد نامه شرکت در مزایده    ،دارند  ردیف راقصد شرکت در مزایده برای یک    اًمشترک

 در صورت عدم ذکر سهم هر شریک، فروشنده مبنای سهم هر کدام را )با سهم برابر( تعیین می نماید.   و  الشرکه هر کدام به صورت دانگی مشخص شود

تصویر   :اشخاص حقیقی، قرار دهد و برگ شرایط مزایده  «ج»قیمت و تعهد نامه شرکت در مزایده را در پاکت بایست برگ پیشنهاد متقاضی می تذکر:

تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و    :اشخاص حقوقی  ،پشت و روی کارت ملی و تصویر تمامی صفحات شناسنامه 

و اصل و تصویر چک تضمینی یا چک رمزدار یا فیش    قرار دهد  «ب»تصویر مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره و تصویر فیش واریزی بانکی را در پاکت  

نماید   مهر و مومشده در پاکت بزرگتر جاسازی و  الک و مهرپاک جداگانه  هر سهو  قرار داده »الف«قیمت پایه مزایده در پاکت  %5واریزی وجه معادل 

 . و تحویل شهرداری دهد و رسید دریافت نماید

متقاضی مختار خواهد بود در جلسه بازگشایی پاکت های حاوی   .انتخابی را ذکر کند ردیف ضمناً در پشت پاکت بزرگ نام و نام خانوادگی خود و شماره

تحت هر    ،و از عدم حضور متقاضی در جلسه مذکور   کند. بدیهی استپیشنهادها که زمان و مکان آن در روزنامه قید گردیده با ارائه کارت ملی شرکت  

 . شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع امر مزایده نخواهد شد

الذکر  شرایط فوق  3و    2ه مندرج در بندهای  وفق مفادئه پیشنهاد از طرف متقاضی در حکم آن است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف مورد مزایده  راا .7

 کامال مطلع بوده و حق هرگونه ادعا یا اعتراض بعدی را در هر زمینه مرتبط با مورد، با امضای ذیل برگ از خود سلب و ساقط نمود. 

شرکت در مزایده به معنی اطالع و آگاهی کامل متقاضی نسبت به شرایط ملک مورد تقاضا بوده و خریدار با شرکت در مزایده تمامی خیارات    :تبصره

 . شودخصوصا خیار غبن ولو فاحش را از خود سلب و ساقط می کند و این موضوع در قرارداد مربوط درج می 

ترتیب اثر داده نخواهد    ،مدارک  و  بدون سپرده و ناقص از نظر اطالعات  ،مشروط  ،مخدوش  ،تر از قیمت پایهکم  ،است که پیشنهاد های مبهم  بدیهی .8

 . دن شد و باطل میگرد

مهلت خواهد داشت تا مدارک مذکور را به دبیرخانه    1399دی ماه    چهاردهمروز یکشنبه    12حداکثر تا ساعت    ،متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه .9

 .یل نمایندشهرداری تحو

با انجام تشریفات الزم قبول نموده و برنده تشخیص دهد، مراتب    ،هرگاه شهرداری پیشنهاد متقاضیی که باالترین قیمت را برای خرید پیشنهاد داده .10

خواهد    را به صالحدید خود از طریق پست و یا دورنگار به متقاضی خرید به نشانی وی به شرح مندرج در ذیل برگ تعهد نامه شرکت در مزایده، ابالغ

درصد    5و یا انصراف پس از اعالم کتبی،    10از بند    1فوق و وفق تبصره    نمود. در صورت عدم ترتیب اثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اقدام به شرح

 شرایط مزایده 
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انصراف داشته و در صورت    ، برنده حقبدیهی است پس از اعالم نتیجه  به عنوان ضرر و زیان وارده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.  ۶مذکور در بند  

 انصراف سپرده ایشان ضبط خواهد شد 

 : امله جهت تنظیم قرارداد به شرح ذیل می باشد نحوه دریافت ثمن مع  :1تبصره  

درصد قیمت پیشنهادی را در روزی که به عنوان برنده    10نحوه پرداخت مبلغ مزایده به صورت نقدی می باشد و برنده مزایده می بایست   •

ری واریز نمایند در غیر این صورت  معرفی شده، به حساب شهرداری واریز و الباقی مبلغ را طی مدت یک هفته از تاریخ ابالغ به حساب شهردا

 پنج درصد سپرده شرکت در مزایده و همچنین واریزی بعدی جهت جبران ضرر و زیان، به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

ایده که  کنندگان در مزچنین مبلغ سپرده آندسته از شرکت هم  .شهرداری باقی خواهند ماند  نزددوم و سوم تا انعقاد قرارداد نفر اول    اتسپرده نفر  .11

به حساب متقاضی مندرج در برگ پیشنهاد قیمت    ،روز کاری بعد از مراسم بازگشایی پاکت های مزایده  پنججزء نفرات دوم و سوم نمی باشند ظرف مدت  

نکی متقاضی  این شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از عدم درج یا درج اشتباه مشخصات حساب با و  و تعهد نامه پرداخت خواهد شد

 . نخواهد داشت

قبل و بعد از تشکیل جلسه بازگشایی پاکت های    ،برگ شرایط شرکت در مزایده  ۶تواند پس از تسلیم پیشنهاد به شرح بند  قاضی خرید نمی : متتبصره

ف به شرح مذکور سپرده ایشان ضبط می  لذا در صورت انصرا   .نمایدبرا    ۶مزایده از پیشنهاد خود انصراف نموده و یا درخواست استرداد سپرده موضوع بند  

 د.گردد متقاضی با امضای ذیل این برگه حق هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمو

مزایده بابت  برگ شرایط شرکت در    ۶در صورتی که پیشنهاد متقاضی مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به ایشان منتقل شود سپرده موضوع بند   .12

 . قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهد گردید

داری نسبت به انتقال مورد مزایده به خریدار اقدام خواهد نمود که در  شهر ،هرگاه خریدار کلیه تعهدات خود را به موجب قرارداد منعقده ایفا نماید .13

برگ شرایط شرکت در   4صالح با مالحظه بند  مورد در دفترخانه اسناد یا ادارات ذی   حسباین صورت پس از فراهم شدن مقدمات تنظیم سند انتقال  

ده مزایده متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اطالع به دفتر اسناد  برن .از سوی شهرداری به برنده مزایده اعالم خواهد شد مراتبمزایده 

صورت شهرداری با  غیر این  در    ،اعالمی شهرداری مراجعه کرده و نسبت به امضای ذیل اسناد و مدارک انتقال اقدام نماید   ،رسمی یا محل قانونی دیگر

به انضمام کلیه وجوه پرداختی در هنگام تنظیم قرارداد    ،شرایط شرکت در مزایده حاضر   ۶  در بند  سپرده مذکور  ،اعمال حق فسخ مقرر در قرارداد تنظیمی

 نمود. خود ضبط خواهد    نفعرا به عنوان ضرر و زیان وارده به  

سمی یا محل قانونی دیگر حسب  هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال دفتر اسناد ر  :1تبصره  

مبلغ پرداختی و همچنین    ،نمایدنپردازد در مورد مقرر نسبت به امضای سند انتقال اقدام  معامله به شهرداری بمورد وجهی بابت قسمتی از بهای مورد  

اشت و لذا با امضای ذیل این برگ حق  ضبط خواهد شد و خریدار هیچگونه حق نسبت به مورد معامله و موارد ضبط شده نخواهد د  ۶سپرده موضوع بند  

 . هرگونه ادعا و اعتراضی را در هر زمینه مرتبط با این موضوع را از خود سلب و ساقط نمود

چنانچه در تهیه مقدمات اسناد سند از سوی مراجع ذی صالح نیاز و الزام به اخذ کد رهگیری باشد پرداخت هزینه مربوط به عهده خریدار  :    2تبصره  

 . ودخواهد ب

  ، هرگاه امضای سند انتقال در دفتر اسناد رسمی یا محل قانونی دیگر توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا حجر وی ممکن گردد .14

مقام  نخواهد شد و قائم  رد  قبل از امضای سند انتقال به شهرداری پرداخت نموده و قائم مقام قانونی مستی که  همچنین مبالغو    ۶سپرده موضوع بند  

 : قانونی مکلف ضمن تهیه و ارائه مدارک الزم بر اساس بندهای ذیل الذکر اقدام نمایند

به شهرداری مراجعه    ،قائم مقام قانونی وی می بایست پس از اخذ گواهی انحصار وراثت و تعیین شدن سهم االرث وراث  ،در صورت فوت برنده مزایده  -الف

مگر اینکه وراث در انتقال   ،منتقل خواهد شدسند   حضور( تعیین وقت)سه به نسبت سهم هر یک از آنها با  که پس از احراز هویت وی و تنظیم صورتجل

  )برنده مزایده(   مقرر در قرارداد تنظیمی با مورثسخ  وراث تراضی نمایند، در غیر اینصورت شهرداری با اعمال حق ف ازمورد معامله به نام یک یا چند نفر  

جانشین برنده مزایده بوده و   ریالالزم به ذکر است قائم مقام قانونی و وراث و غیره ضمنا .ا به نفع شهرداری ضبط خواهد نمودر ۶سپرده مذکور در بند 

 . تمامی شرایط مزایده به ایشان منتقل خواهد شد

همچنین اسناد مربوط به حکم محجوریت برنده    ،در صورت محجور شدن برنده مزایده قیم یا ولی وی می بایست با ارائه اسناد مثبته و احراز سمت  :ب

رج سمت  در شهرداری حضور یافته و بر اساس اعالم بعدی شهرداری نسبت به انتقال سند مورد مزایده به نام محجور و با احراز و د  (حسب مورد)  مزایده
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و تعیین زمان انتقال در محل انتقال سند    شهرداریامضا کننده و اعم از قیم یا ولی اقدام خواهد شد. بدیهی است در صورتی که قیم یا ولی پس از اعالم  

 . یز اعمال و اجرا خواهد شدبه قیم یا ولی ن  13و برگ شرایط شرکت در مزایده به ویژه تبصره یک بند    همزاید   اوراقکلیه تعهدات مندرج در    حضور نیابد

شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید، همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل در هر مرحله حتی   .15

د،  مبنی بر برنده شدن مختار است، در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی شهرداری یا انصراف شهرداری از مزایده و فروش ملک خو پس از اعالم به خریدار  

به متقاضی مسترد می گردد و در صورت تجدید جلسه چنانچه متقاضی خرید مایل باشد، می تواند سپرد پرداختی را از بانک مسترد نکرده    ۶سپرده بند  

خ تشکیل  را تا تاری  ۶و در جلسه مزایده بعدی شرکت کند. هرگاه متقاضی خرید که پس از تجدید جلسه مزایده از طرف شهرداری، سپرده موضوع بند  

رارداد یا جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک دریافت ننموده و با شرکت در جلسات مزایده، برنده مزایده اعالم و ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای ق

 سند انتقال اقدام ننماید، سپرده بالعوض ضبط خواهد شد.  

ی تعلق نخواهد گرفت و لذا هیچ گونه ادعا و اعتراضی از سوی ایشان مورد قبول  تبصره : به وجوه سپرده شده متقاضی نزد شهرداری هیچ گونه اضافات

 نخواهد بود. 

اعم از و انتقال رسمی امالک در دفتر اسناد رسمی )  های نقلها و مالیات نقل و انتقال به عهده فروشنده و کلیه هزینههزینه های تهیه مفاصا حساب .16

 خریدار می باشد. ( به عهده  حق التحریر، حق الثبت و ...

قیمت پیشنهادی را فی المجلس به حساب شهرداری واریز نماید و از بابت الباقی مبلغ پیشنهادی، یک فقره    %10پس از اعالم به برنده مزایده، باید   .17

 چک ضمانت نزد شهرداری قرار دهد. چک مذکور پس از تسویه حساب کامل، مسترد خواهد شد. 

های مربوطه را قبل از انعقاد قرارداد، نقداً در وجه شهرداری  عهده برنده مزایده است و ایشان می بایست هزینه  های آگهی و کارشناسی برهزینه .18

 پرداخت نماید. 

چنین اقدامی از موارد فسخ قرارداد محسوب و کلیه  برنده مزایده حق واگذاری مورد مزایده را تحت هر عنوان و شرایطی به غیر ندارد و در صورت   .19

 های برنده مزایده به عنوان جبران خسارت وارده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. پرداختی  

 هد بود. خوا  1۶/10/1399اریخ سه شنبه  تبازگشایی پاکت ها در  جلسه   .20

ت برای  اینجانب/اینجانبان بدین وسیله با امضا ذیل این برگه اقرار می نمایم/می نماییم هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی از حیث قوانین و مقررا .21

دلیل و در هر زمان خالف آن ثابت یا کشف فسادی شود، عالوه بر اینکه شهرداری حق دارد ضمن  معامله و خرید و فروش ندارم/نداریم و چنانچه به هر 

و ضرر و زیان   ضبط سپرده و کلیه مبالغ واریزی، معامله را بدون نیاز به مراجع قانونی فسخ نماید، اینجانب/اینجانبان نیز موظف به جبران کلیه خسارات

 وارده به بانک می باشم. 

 

ه تایید می گردد شرایط مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده به دقت مطالعه شد و  بدین وسیل

ایط  مورد قبول می باشد و با علم و آگاهی کامل و در کمال صحت عقل و اراده و اختیار، حق هر گونه اعتراض را در خصوص تمامی مندرجات برگ شر

 مزایده و برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده، از خود سلب و ساقط می نمایم/می نماییم.شرکت در  

 امضا و اثر انگشت )مهر( متقاضی/متقاضیان  تاریخ : .......................................

 


