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 "آگهی فراخوان مزایده عمومی  "

16/99 
 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي:  مزايده گزار

 واقع درشهرمشهدآپارتمان دستگاه  تهففروش :  موضوع مزايده
 ومقابل شرکت گاز: مشهد,روبروي ميدان باررضوي , ابتداي بلوارشهيدعباسپور,جنب نيروگاه برق تحويل اسنادمحل 

 www.Tavanir.org.ir)سايت معامالت توانير ٢) (www.kedc.ir)سايت شرکت(١( :نشاني اينترنتي دريافت اسنادمزايده
ام يا(بجزپنجشنبه وجمعه) و١٣تا  ٨از ساعت   ٢٧/٠٣/٩٩شنبه سه تا   ١٩/٣٠/٩٩شنبه دو: ازروزاسنادديند خريشروع فرا

 ليتعط
 ٢٧/٠٣/٩٩شنبهسه و   ٢٦/٠٣/٩٩شنبه دو د:يزمان بازد

 يبرونسدو واحد آپارتماني واقع در بلوار /مجتمع سروش-٤٦حجاب محل بازديد: چهارواحد آپارتماني واقع در بلوارحجاب.
 .٣٠دانشجوخيابان واحد آپارتمان واقع در يک /عصر يمجتمع ول گلديسبلوار
 ٠١/٠٤/٩٩شنبه يک ١١ل پاکات: تا ساعت يتحو

 يبرق استان خراسان رضو يرويع نيدرمحل ستادشرکت توز١٤ساعت ٠١/٠٤/٩٩ده:يجلسه مزا
 عمومي اداره خدمات -٨٩٨٣٩٧٢٠٥١٣: تلفن براي کسب اطالعات بيشتر
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 بسمه تعالي
 برق استان خراسان رضوي ينیروشرکت توزیع 

 واقع در مشهد يهفت دستگاه منزل سازمانفروش    99/16ط مزایده شمارهیشرا
به نام شرکت  ١٨٥٤٠٥٤٠٥٦به شماره  ملتبانک  جام يجار ريال به حساب ٠٠٠/٨٠٠واريز مبلغ ارائه فيش اسناد مزايده درقبال  )١

 ارائه مي گردد.برق استان خراسان رضوي  يتوزيع نيرو

 شرکت نمايند.مزايده کليه اشخاص حقيقي وحقوقي مي توانند دراين  )٢

ضمانتنامه معتبر بانکي فيش واريزي بابت سپرده ويا ارائه )١(شامل  کهپاکت ارائه گردد: دوالزم است اسناد شرکت در مزايده در  )٣
قيمت برگه پيشنهادو  )٤تا  ٢(صفحات اسناد امضاء شده مزايده توسط شرکت کنندگان)٢(وويا چک بانکي تضميني در وجه شرکت 

 به عدد وحروف درج گردد.پيشنهاد قيمت , که الزم است  )٥(صفحه

امضاء , مشروط , , فاقد به پيشنهادهاي فاقد سپرده وياسپرده هاي مخدوش,سپرده هاي کمتر از ميزان مقرروچک شخصي  )٤
 مخدوش , مبهم , چک شخصي و پيشنهادهايي که بعد از انقضاي مهلت مقرردرفراخوان واصل شودترتيب اثر داده نخواهد شد.

 کامل , تکميل گردد.خوانا و به طور مزايده بويژه فرم پيشنهاد قيمت , الزم است کليه فرمهاي پيش بيني شده در اسناد  )٥

 پيشنهادات مختار مي باشد.هريک و يا تمام شرکت  در رد يا قبول  )٦

 طبق آيين نامه معامالت شرکت , پرسنل شرکت , نمي توانند در مزايده شرکت کنند. )٧

اعالم آمده است در صورتي که با مفاد آيين نامه معامالت شرکت  هعالوه برآنچه که در برگ ط خاص از طرف شرکتيذکر شرا )٨
 مغاير نباشد بالمانع است.ايده و اسناد اين مز

معامله را ,  واريز وجهابالغ به برنده و شرکت کننده ايجاد نميکند وشرکت مي تواند تا قبل از يبرنده شدن در مزايده حقي برا )٩
 فسخ وسپرده را به شرکت کننده مسترد نمايد.

رتمان به نامبرده آپا ١٨٥٤٠٥٤٠٥٦به شماره بانک ملت  يبه حساب جار يشنهاديمت پيق درصدهفتاد پس از ابالغ برنده و واريز  )١٠
 تحويل خواهد شد.

 ماند. نزد شرکت باقي مي ١٠هفتاد درصد موضوع بندو واريز تنظيم مبايعه نامه زايده تا ماول و دوم ه سپرده برند )١١

 نمايد. پيشنهادي واگذار مي متيقرا به باالترين  مورد مزايده  يتمانهارپاآو  يرا بررس کليه پيشنهاداتشرکت  )١٢

خود را به صورت  يشنهاديمت پيد و بر اساس آن قيآپارتمانها بازد در زمان هاي مقرر ازتوانند  يده ميشرکت کنندگان در مزا )١٣
 .نديعدد و حروف توامان اعالم نما

پس از  ٠٥/٠٤/٩٩خ يتاتارده مزايده موظف است حداکثر نبرروز کاري پس از جلسه مزايده نتايج اعالم خواهد شد و  يکحداکثر   )١٤
در صورتيکه برنده مزايده ازتاريخ اعالم نتيجه مزايده  .اقدام نمايد عه نامه و پرداخت بخش اول يامضاء مبا, نسبت به اعالم نتيجه 

) اقدام نکند يابراي ١٠مزايده(بندنسبت به امضاء مبايعه نامه و پرداخت بخش اول ثمن معامله طبق شرايط  ٠٥/٠٤/٩٩تا تاريخ 
حاضر به انجام نيزانجام معامله حاضر نشود سپرده وي ضبط و مراتب به برنده دوم مزايده ابالغ مي گرددچنانچه نفر دوم 

سپرده نفردوم , درصداوليه توسط نفراول ٧٠درصورت پرداخت ضبط مي گردد. يروزکار٥پس از معامله نباشد سپرده او نيز 
 آزادخواهدشد.

 ندارد. ر يبه غمعامله را  موضوع برنده مزايده حق واگذاري  )١٥

 بالمانع است.ت پيشنهادات با ارائه معرفي نامه حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پاک )١٦

اتباع با عنايت به آيين نامه چگونگي تملک اموال غير منقول توسط اتباع خارجي غير مقيم در جمهوري اسالمي ايران شرکت  )١٧
 خارجي در مزايده ممنوع است.
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جهت  يچ گونه تعهديرسد و فروشنده ه يده به فروش ميمزا يت و اوصاف موجود و اطالعات مندرج در آگهيامالک با وضع )١٨
ده شرکت کرده يت موجود در مزايبا علم به وضع يمتقاض و نداردرا ره يو غ ياحتمال يباز ساز وريتعم, نصب , ل يتکم, احداث 
 نموده است.ن خصوص را از خود سلب وساقط يدر ا يبعد يهر گونه اعتراض و ادعاوحق 

 -رهيم سند وغير وحق ثبت و تنظيتحر, حق الات نقل و انتقال ياز جمله مال-درمسيرانتقال سند به خريدار ي متعارفنه هايهزکليه  )١٩
 .باشد يدار ميبعهده خر

  باشد يم فروشندهعه نامه به عهده يم مبايخ تنظيتلفن تاتار آب برق گاز يبدهانه يسال يعوارض نوساز ينه هايهز )٢٠

 از خودساقط مينمايد.را برنده مزايده حق خيارغبن وفاحش هرچند افحش وخيارتدليس وسايرخيارات  )٢١

 .دياقدام نما يشرکت مکلف است در اسرع وقت مقدمات انتقال اسناد را انجام و نسبت به انتقال در دفاتر رسم )٢٢

به شرکت کننده در مزايده بايد نشاني اقامتگاه قانوني خود را دقيق تعيين و اعالم نمايد و هرگونه اخطار, ابالغ , نامه , نمابر که  )٢٣
 نشاني مذکور ارسال شود ابالغ محسوب شده و شرکت کننده حق هيچگونه اعتراض و ادعاي عدم ابالغ  نخواهد داشت.

 شنبههمان روز ( ١٤ ساعت مزايده تهوجلسه کمي مي باشد ٠١/٠٤/٩٩ مورخشنبه يک روزصبح  ١١ ساعتمدت قبول پيشنهادات تا  )٢٤
 برگزار مي گردد.  )٠١/٠٤/٩٩

به دبير کميته مزايده مستقر در اداره  ٠٢/٠٤/٩٩مورخ  شنبهدو توانند روز کسب اطالع از نتيجه مزايده مي يشرکت کنندگان برا )٢٥
 مراجعه نمايند. )٠٥١٣٣٦٥١٣٤٢(انبارها 

ن يالزام گردد,درا يدساختمانيانکار جديربط ,اخذ پايداربراساس ضوابط مقررمراجع ذيچنانچه در زمان انتقال سندبنام خر )٢٦
نه مربوطه جهت اخذ يوپرداخت هرگونه هز يريگيملزم به پ يدار,بااقراروتعهدرسميخر يتوافق بعمل آمده فعل يصورت ط

 ن خصوص ندارد.يدر ا يچ گونه تعهديدخواهدبود وشرکت هيانکارجديپا

وکالت ده با يموضوع مزا يآپارتمانهاانجام امور انتقال سند, يرسماسنادم سنددر دفاتريع درانجام معامله وتنظيبه منظور تسر )٢٧
توسط  يزيش واريفو  گرديدهدارواگذاريبه خرپس از پرداخت بيست درصداز سي درصد باقيمانده مبلغ پيشنهادي ,  يکار
درصد باقيمانده , همزمان با انتقال  ١٠همچنين فيش پرداختي ده/گردد.يم ميتقد ينده شرکت جهت ارائه به امور ماليداربه نمايخر

نسبت پس از انتقال قطعي سند , شرکت  بديهيويل نماينده شرکت خواهدگرديد.قطعي سند به خريدار در محضر اسناد رسمي تح
 زادسازي سپرده مزايده اقدام خواهد نمود.آبه 

 باشد.يع ميبه عهده شرکت توز يدر دفاتر رسم يم وکالت نامه کارينه تنظيهز )٢٨

آپارتمان مورد معامله و موضوع مزايده بوده وهيچ شرايط مزايده و اقرار واعتراف به رويت دادن پيشنهاد به منزله قبول کليه  )٢٩
 امر مجهولي باقيم نمانده است.

برق خراسان رضوي به اختصار شرکت قيد شده و  يبندنوشته شده که در آن شرکت توزيع نيرو ٢٩توضيح : شرايط مزايده در
ن برگ اقدام و ملزم به رعايت کليه مندرجات آن پيشنهاد دهنده و شرکت کننده افراد حقيقي و يا حقوقي هستند که نسبت به تکميل اي

 مي باشند.

............................. صادره از اينجانب ................................... فرزند ........................ به شماره شناسنامه ...................و کدملي .....
د نموده شرکت..........................................به شماره ثبت ................................ ازکاالهاي مزايده گذاشته شده بازدي............................. نماينده 

 ط مزايده را مطالعه و مورد قبول است و هيچگونه امر مجهولي باقي نمانده است.ي, کليه شرا
 نام و نام خانوادگي:

 ضاء:ام                 
 ٩٩تاريخ:             /       /                  
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 مشخصات شرکت کننده در مزايده

 .....................................................................................................................................................نام شرکت : 

 )ي.........(ضرور....................................................................................................................................... نام مديرعامل :

 ................................................................................................................................................... کد اقتصادي :

 )ي(ضرور ................................................................................................................. کد ملي مديرعامل(مزايده گر) :

 )ي.....................(ضرور............................................................................... شماره همراه مديرعامل(مزايده گر)  :

 )ي(ضرور .................................................................................................................................... نشاني دفتروکدپستي:

 ............................................................................................................................. نشاني کارخانه وکدپستي:

 ........................................................................................................................................................... نوع فعاليت :

 ................................................................................................................................. شماره.تاريخ ومحل ثبت :

 )ي(ضرور ............................................................................................................................................................. تلفن دفتر :

 ............................................................................................................................................................ نمابر دفتر :

 ....................................................................................................................................................... تلفن کارخانه :

 ...................................................................................................................................................... خانه :نمابر کار

 .......نشاني و مشخصات بانک صادر کننده ضمانتنامه بانکي :..................................................

 )ي(ضرور ................................................................................شماره حساب بانکي(جهت استردادسپرده): 

 )ي(ضرور ................................................................................................................نام صاحب حساب فوق : 

 )يضرور( ..............................................کد ملي صاحب حساب : ....................................................................

 ..........................................................نام بانک  و شعبه : .................................................................

 مهر و امضا مزايده گر:
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 استعالم قيمت پيشنهادي

..........................صادره از..............................به نشاني اينجانب................................فرزند.........................به شماره شناسنامه..................وکدملي...............
........................... به شماره ثبت ............... شماره تلفن ثابت...........................شماره تلفن همراه....................................نماينده شرکت ............................................................

شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي را به  ١٦/٩٩ع مزايده................با قبول کليه شرايط مزايده و رويت کامل کاال اعالم آمادگي مينمايم کاالي موضو
 نام ونام خانوادگي:                                     امضاء:                                                                                                      صورت ذيل خريداري نمايم.

 

 فيرد

وک آدرس
بل

 

 واحد طبقه
 مساحت

 )مربع(متر
سال 
 ساخت

نوع 
 سند

 نگيپارک يانبار
سپرده شرکت در 

 دهيمزا
 ال)يرميليون (

 کل  يشنهاديمت پيق
 ال)يبه عدد(ر

 ال)يکلبه حروف(ر يشنهاديمت پيق

   200 مشترک ندارد يملک ١٣٧٧ ٧٥ يشرق همکف ١ مجتمع سروش٤٦-بولوارحجاب-قاسم آباد ١

   200 مشترک ندارد يملک ١٣٧٧ ٥٠/٧٤ يشرق اول ١ مجتمع سروش٤٦-بولوارحجاب-آبادقاسم  ٢

   200 مشترک ندارد يملک ١٣٧٧ ٥٠/٧٤ يشرق دوم ١ مجتمع سروش٤٦-بولوارحجاب-قاسم آباد ٣

   200 مشترک ندارد يملک ١٣٧٧ ٥٠/٧٤ يشرق سوم ١ مجتمع سروش٤٦-بولوارحجاب-قاسم آباد ٤

   400 دارد دارد يملک ١٣٦٩ ٩٠/٩٣ يشرق سوم  عصريمجتمع ول-سيابان گلديخ-يبرونسبولوار ٥

   400 دارد دارد يملک ١٣٦٩ ٩٤ يشرق دوم  عصريمجتمع ول-سيگلد ابانيخ-يبرونسبولوار ٦

واحد جنوب  اول  ٨٩پالک-٣٠دانشجو-بولوار دانشجو ٧
 يغرب

   400 دارد دارد يملک ١٣٨٠ ٨٢
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