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  شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان....................... مزايده شماره:...........................

  اموال غيرمنقولمزايده فرم پيشنهاد شركت در  
  

 
 

% مبلغ پايهه  01يا ضمانتنامه بانكي صادره به ميزان  -غ پيشنهادي تكميل و به انضمام اصل چك بانكي )تضميني(متقاضي براي شركت در هر مورد مزايده بايد فرم ذيل الذكر را با ذكر مبل الف(

يافت ( در يك پاكت در بسته با ذكر آدرس و شماره تلفن به كميسيون فروش استان تحويل و رسيد در 07115920011در وجه شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان )با شناسه ملي  

 .نمايد

 كنندگان در روز بازگشائي پاكتها اختياري است و عدم حضور مانع از انجام مزايده نخواهد بود.  ب( حضور شركت

 شد. ج( به پيشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، بدون سپرده، ناقص و يا كمتر از قيمت پايه، ترتيب اثر داده نخواهد

، انصراف خود را كتباً اعالم كه در اين صورت  پاكات از بازگشائي تا قبل از پايان وقت اداري روز قبلتوانند  ف ميكنندگان در مزايده، در صورت انصرا د( شركت

 سپرده آنان پس از پايان تشريفات مزايده مسترد خواهد شد.

 باشد. اموال مورد مزايده، نقدي بوده و برنده مزايده شخصي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمودهفروش  (هـ

روز از زمان اعالم نتايج مزايده )به استثناء ايام تعطيل( ضمن مراجعه به شوراي هماهنگي مبارزه با  7برنده مزايده موظف است، حداكثر ظرف مدت  "  و(

بايعنامه در خصوص ثمن معامله موادمخدر استان، نسبت به واريز ثمن معامله و تعيين تكليف مال اقدام نمايد و در خصوص اموال غيرمنقول نيز، با تنظيم م

 بشرح ذيل اقدام نمايد: 

 % پيشنهاد(.14دستورالعمل )7% ثمن معامله پس از اعالم  برنده شدن با احتساب مبلغ مندرج در بندج ماده 04پرداخت  -1

 .در اين مرحله،ماه  پس از واريز مرحله يك و تحويل ملك به خريدار 3% ثمن معامله طي  04پرداخت   -2

( ماه تجاوز ننمايد و در صورتيكه خريدار در 6% ثمن معامله در زمان انتقال سند،  مشروط بر اينكه كل فرآيند از زمان انعقاد مبايعنامه از شش )24پرداخت  -3

شرايط الزم براي رعايت حقوق  طول مدت هر يك از مراحل فرآيند فوق، اقدام به تسويه حساب كامل نمايد تحويل و انتقال سند ملك، بالمانع  مي باشد. ضمناً

  "بيت المال در مبايعنامه امالك درج گردد. 
مدت فوق الذكر با تشخيص دبير  ،ز( خريدار موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تحويل مال نسبت به تنظيم سند اقدام نمايند و در صورت ضرورت

 شورا تمديد ميگردد.

% باقي مانده وجه مال از خريدار دريافت و به حساب دولت واريز 5نتقال سند در موعد مقرر به ازاء هر ماه تأخير مبلغح( در صورت عدم مراجعه خريدار جهت ا

 . ميگردد

مخدر وادعدم مراجعه برنده مزايده در مهلت مقرر و عدم انجام تعهدات مربوطه، بعنوان انصراف تلقي و سپرده برنده مزايده بنفع ستاد مبارزه با مدر صورت ( ط

 ضبط و مورد مزايده به برنده ذخيره واگذار خواهد شد.

رده بيشتر نباشد. در ( به شخصي كه بهاء پيشنهادي او در مرتبه دوم قراردارد، به شرطي ابالغ ميشود كه تفاوت بهاء پيشنهادي او با برنده مزايده از مبلغ سپي

 غيراينصورت رجوع به او ممنوع است.

 .برندگان مزايده اعضاء كميسيون استان مي تواند به قيد قرعه مال را به برنده مزايده واگذار نمايند. قيمت پيشنهادي ( در صورت تساويك

 .هاي مربوط به برگزاري مزايده بعهده برنده مزايده خواهد بود ( كليه هزينهل

 .باشد الذكر مختار مي ( كميسيون فروش در ردّ يا قبول پيشنهادها با رعايت شروط فوقم

آئين نامه فروش اموال منقول و  8ماده  5اينجانب با امضاء اين فرم متعهد مي گردم كه بمنظور حسن اجراي قانون منع مداخله كارمندان دولت، مشمول بند ( ن

و همچنين قانون  1337دي  22غيرمنقول )نظارت بر حسن اجراي قانون راجع به منع مداخله وزراء و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب 

قانون  643و ماده  1315آذر  21و قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانون مصوب  1308خرداد  11مجازات تباني در معامالت دولتي مصوب 

ا از خود سلب نموده و معامله فوق كان لم يكن مجازات اسالمي و ساير قوانين ومقررات مرتبط( نمي باشم و در صورت احراز شرايط باال حق هرگونه اعتراض ر

 تلقي و هرگونه خسارت وارده را با نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر جبران خواهم نمود. 
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 گردد. به پيوست تسليم مي پايه بابت ده درصد مبلغ
 

 ......................... تلفن همراه ........................تلفن:..............آدرس خريدار:............................................................

 نام و نام خانوادگي

 امضاء خريدار    

 تكميل فرم ذيل الزامي مي باشد. لطفاً با دقت تكميل گردد

  باشد.باشد.  شرايط شركت در مزايده بشرح ذيل ميشرايط شركت در مزايده بشرح ذيل مي

 

بر روي چك الزامي مي باشد.   07115920011 درج كد شناسه ملي  


