" برگه پیشنهاد قیمت "
کمیسیون محترم خرید و فروش امالک

عطف به آگهی مزایده عمومی منتشره در روزنامه .................مورخ .........................در خصوص فروش امالک و مستغالت
اشخاص حقیقی:

اعالم تقاضای خرید

اینجانب  ..........................................................فرزند ......................دارای شناسنامه ......................................و کد ملی شماره...................................
صادره از  ....................................بشرح ذیل تقاضای خرید می نمایم.
اشخاص حقوقی:

شرکت/سازمان ...........................................به شماره ثبت  ..................................شناسه ملی .....................................به نمایندگی آقای  /خانم
 ....................................فرزند  ......................................دارای شماره شناسنامه ........................................کد ملی شماره .......................................
صادره

از  ...................................و آقای  /خانم  ....................................فرزند  ......................................دارای شماره شناسنامه

........................................کد ملی شماره  .......................................صادره از  ...................................بشرح ذیل تقاضای خرید می نمایم.

مورد تقاضا

کد ملک  ..............صفحه  ................روزنامه  ..................................تاریخ  ..........................نوع ملک......................:
نشانی دقیق ملک انتخابی........................................................................................... ................................................................... :
قیمت پایه مزایده(به عدد)  .........................................ریال به حروف .................................................................................

قیمت پیشنهادی

نحوه پرداخت بهاء مورد معامله □ :

□

نقد

نقد و اقساط (مبلغ نقد معادل  + % .........اقساط  .........ماهه)
ریال ( بحروف  ..............................................................ریال)

مبلغ پیشنهادی به عدد
معادل (به عدد  ...................................................تومان)

 %5قیمت پایه

شماره
فیش/ضمانتنامه/چک

نام بانک و کد شعبه

تاریخ

مبلغ به ریال

مبلغ به حروف

بین بانکی (رمزدار)

تایید دریافت اطالعات و قبول شرایط مزایده

بدینوسیله اعالم و تایید می نمایم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیارم قرار گرفته و از مورد مزایده بازدید و برگه
شرایط مزایده و آخرین نوبت آگهی روزنامه را نیز به دقت مطالعه نموده ام و بعنوان پذیرش کلیه شرایط مزایده و مفاد نمونه قرارداد تنظیمی
از سوی شرکت این برگه پیشنهاد را امضاء و اقرار می نمایم چنانچه در مزایده برنده شناخته شدم ،موظف به رعایت تمام شرایط مندرج در
اوراق مزایده بوده و در غیر این صورت شرکت حق ضبط سپرده شرکت در مزایده اینجانب را داشته و هیچگونه ادعائی از طرف اینجانب
در هر مرجعی قابل قبول نبوده و غیر قابل استماع می باشد.
ضمناً در صورت برنده نشدن در مزایده جاری  ،سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره  ...............................به شماره شبای
 IR....................................................................بانک  ...................بنام اینجانب واریز گردد .
نشانی متقاضی خرید ............................................................................................................................................................ :
شماره تلفن هایی که فوراً بتوان با اینجانب تماس گرفت :ثابت  .................................... :همراه ....................................... :
نام و نام خانوادگی  /شرکت  ........................................................................................... /امضاء متقاضی یا وکیل و یا نماینده قانونی وی( مهر)

