
  شرکت پخش البرز ( سهامی عام )  - دستگاه آپارتمان عمومی یکاسناد مزایده             

 

 اینجانب آقا/خانم/شرکت :                                                           اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :

مفاد این سند را مطالعه                    آدرس :                                                                                            شماره تماس :               

     و قبول دارم .                                                                            

مهرو امضاء تاریخ /                                                                                                                                

 

 

  مزایده گذارمشخصات 

  شرکت پخش البرز (سهامی عام)  (کارفرما)مزایده گذار

  مصرفی و دارویی اقالم توزیع و تأمین  زمینه فعالیت

  البرز پخش شرکت – 343 پالك – جمهوري و لوشاتو نوفل بین – حافظ خیابان – تهران  آدرس

 021_67929000_21002  تلفن تماس

  موضوع مزایده:

  متر مربع 13/156یک دستگاه آپارتمان به متراژ

  محل وآدرس ملک مورد مزایده:

  ٢_مجتمع بھتاش ١٤٧بلوار آزادگان _کوچھ پنجم جنوبی_قطعھ _کرمان

  شرایط ملک مورد مزایده:

 )،به انضمام انباري86/3داراي بالکن به متراژ(در طبقه سوم عرصه وقف)(وضعیت خاص طلق با اعیان یک باب واحد مسکونی

  مشترکاتوواقع در طبقه ششم به انضمام پارکینگ در طبقه همکف باقدرالسهم از سایر مشاعات  )95/2ه متراژ(ب

  مزایدهمبلغ تضمین شرکت در 

یک ( ریال 1,000,000,000 مبلغ به بانکی چک فقره یک ، مزایده در شرکت تضمین جهت بایست متقاضیان می

 و داده قرار شده موم و مهر "الف" پاکت در و اخذ ها بانک از یکی از البرز پخش شرکت وجه در) ریالمیلیارد 

 مسافرتی و شخصی هاي چک. ( شد خواهد عودت مزایده فرآیندهاي اتمام از پس تضمین چک.  نماید تحویل

  )شد نخواهد داده شرکت مزایده در مربوطه متقاضی و نبوده قبول مورد عنوان هیچ به
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  مزایدهمداك الزم جهت شرکت در 

 دریافت قابل)  www.alborzdc.com(  نشانی به البرز پخش شرکت رسمی سایت طریق از مزایده اسناد - 

  .باشد  می 1401/  05/  6 الی 1401/  05/  02 از تاریخ  مزایده دریافت اسناد مهلت و بوده

  . شود قرارداده "ب" پاکت در و شده امضاء و مهر بایست می مزایده اسناد صفحات کلیه -

  . شود قرارداده "ج" پاکت در و شده امضا و مهر بایست می قیمت پیشنهاد فرم -

 مزایده نام درج از پس و  داده قرار جداگانه پاکت یک درون بایست می "ج" و "ب" ، "الف" پاکت سه هر -

  . گردد تحویل شرکت دبیرخانه به مقرر مهلت در بسته در بصورت ، آن روي بر گر

  : مزایدهشرایط 

  

  :تاپاک تحویل محل-1

روبروی کارخانھ نان ماشینی شھید باھنر_شرکت پخش _بعد از پل راه آهن_ابتداي جاده تهران–کرمان -1-1

  البرز_دفتر مدیریت مرکز توزیع
   دبیرخانه – 343 پالك – جمهوري و لوشاتو نوفل بین – حافظ خیابان  -تهران -1-2

،تسویه وجه اقدام نمایدپنجاه درصد ظرف مدت ده روز از زمان اعالم نسبت به واریز  موظف مزایدهبرنده  -2

   الباقی مبلغ به هنگام انتقال سند در دفترخانه میباشد.

واصل شوند بی اعتبار وبدون سپرده ونیز پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر  پیشنهادات مخدوش،مبهم – 3

  ودر مزایده شرکت داده نمیشوند. تلقی خواهند شد

موضوع مزایده با شرایط و وضعیت موجود که به رویت واطالع پیشنهاد دهندگان رسیده به فروش خواهد  – 4

  رسید.

  شرکت کننده نباید ممنوع المعامله باشد. -5

روزنامه ها وهزینه کارشناسی ملک بر مبناي دستمزد کلیه هزینه هاي مربوط به چاپ آگهی مزایده در  -6

   کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد.

 نده مزایده)خواهد بود.راي مربوط به نقل وانتقال در دفترخانه اسناد رسمی بر عهده خریدار(بهکلیه هزینه  -7

  مهر و امضاء این فرم به منزله مطالعه و قبول شرایط آن می باشد .  -8
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 ارائه ریزبصورت  در جدول مربوطه مندرج در جدول فوق می بایستمشخصات  طبق قیمت پیشنهادي -9

  (در جدول پیشنهاد قیمت) . .شود 
  

  . شد  خواهد مشخص مزایده برنده و بازگشائی وقت اسرع در واصله پیشنهادهاي -10

مربوط به شرکت در  "(حتماً بر روي پاکت عبارت . باشد  می 1401/  05/  08  پاکت تحویل جهت مهلت آخرین -11

  قید گردد .) "آپارتمانخرید  مزایده

 دارد می محفوظ خود براي را مزایده ابطال حق و بوده مختار پیشنهادات کلیه یا یک رد یا قبول در شرکت -12

.  
  هماهنگی شود جهت بازدید از آپارتمان مورد معامله با شماره تلفن موجود دراسناد مزایده -13
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  پیشنهاد قیمت  و گر مزایده عمومی اطالعات فرم

  شخصیت حقوقی – مشخصات پیشنهاد دهنده

  مشخصات شرکت  مشخصات مدیر عامل

  نام شرکت :  نام و نام خانوادگی :

  شماره ثبت :  شماره شناسنامه :

  تاریخ و محل ثبت :  تاریخ تولد :

  اقتصادي :کد   محل صدور :

  شناسه ملی :  کد ملی :

  شماره تماس :  شماره تماس :

  آدرس :

  

  

  آدرس :

  فکس :  کد پستی :
  

  مزایدهمشخصات تضمین شرکت در 

  :مبداء نام بانک   :قبض تاریخ   : قبضشماره 
  

  مزایدهشرکت در  نامهتقاضا

......... به ............................. فرزند .........................بدینوسیله اینجانب/ شرکت ......................................

منتشره در روزنامه  مطالعه آگهی ثبت ................... به آدرس فوق ، ضمنشماره شماره ملی/ 

با اعالم قیمت پیشنهادي و  ، مزایده.................. و آگاهی کامل از شرایط شرکت در  مورخ........................... 

  را دارم . مزایدهول زیر تقاضاي شرکت در اطبق جد

  

  

  

  مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :                                                                                             

  تاریخ :                                                                                                                                                                            



  شرکت پخش البرز ( سهامی عام )  - دستگاه آپارتمان عمومی یکاسناد مزایده             

 

 اینجانب آقا/خانم/شرکت :                                                           اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
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 پیشنهاد قیمت فرم

  مزایده گزار ،ا مشخصات اعالم شده از طرف یک دستگاه آپارتمان بقیمت پیشنهادي جهت 

  

  ریال  .........................................................................مبلغ  

  

  ریال می باشد .                                                          .............................................................................................بحروف 
  

  

  مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :                                                                                             

  تاریخ :                                                                                                                         
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  اقرار نامه

در توسط شرکت پخش البرز (سهامی عام)  مزایده موضوعاطالعات مربوط به نمایم کلیه  بدین وسیله اقرار می

نیز به دقت را  مزایدهکامالً مطلع گردیده و تمامی اوراق و اسناد  آنو از کم و کیف رفته گاختیار اینجانب قرار 

چنانچه در می نمایم و اقرار نموده را امضاء  ، مزایده اسنادکلیه با علم ، اطالع  و اختیار کامل و  ام نمودهمطالعه 

می باشم و ضمن متعهد  مزایده فرم اسنادمندرج در  طیت کلیه شرایعابه ر شوم نسبت، برنده شناخته  مزایده

 ایفاي تعهدات خود ، تضمین شرکتعقد خارج الزم به شرکت پخش البرز این اختیار را میدهم تا در صورت عدم 

بانک         عهدهبتاریخ ......................... ....... ....................شماره .......... قبضکه به موجب را  اینجانب مزایدهدر 

و برداشت نماید و در  طبدون هیچ تشریفاتی راساً به نفع خود ضبام ،  و تسلیم نموده واریز .............................

هده خسارت وارده برآیم و متعهد جبران عراساً از  مزایدهتعهدات به شرح مندرج در برگ م در انجاقصور صورت 

ونه گخواهد بود و اینجانب حق هر این مورد بر عهده شرکت پخش البرز (سهامی عام) باشم و تشخیص  آن می

  اقط می نمایم .ز خود سلب و سا شرکت پخش البرز رادر قبال اعتراض ایراد و 

  

  مهر و امضاء :                                                                                                                                   

  تاریخ :                                                                                                                                                          

 


