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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 10 از  1 صفحه 

 51/53/98 مورخ  89-30 اسناد مزایده عمومی به شماره

 

 در سه طبقه در خیابان ری تهران دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه شش فروش :مزایدهموضوع 

 

 صنایع مس شهید باهنرگزار: شرکت  مزایدهدستگاه 

 گزار:  مزایدهنشانی دستگاه 

 19دفتر مرکزی: تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان پالیزوانی، پالک

 باغین-جاده کرمان 11کیلومتر کرمان ،کارخانه: 

   

 :مزایدهفهرست اسناد 

 مزایدهشرایط اختصاصی  -1

 مزایدهشرایط عمومی  -1

 برگ پیشنهاد قیمت  -0

  نمونه مبایعه نامه -4

 سپرده/ابطال ضمانتنامهبرگ درخواست عودت  -5
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 10 از  2 صفحه 

 مزایدهشرایط اختصاصی 

اقدام ا مشخصات و شرایط ذیل  از طریق برگزاری مزایده عمومی بامالک خود  فروششرکت صنایع مس شهید باهنر در نظر دارد نسبت به 

 نماید.

 :زایدهمموضوع  -1ماده 

اصلی بخش شش حوزه ثبت جنوب تهران  0746فرعی از 98دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به پالک ثبتی  شش وشرفموضوع مزایده 

روی یک طبقه ساختمان دو طبقه بوده و می باشد. 99ری خیابان حاج محمد یزدی پالکواقع در تهران، خیابان  مترمربع 37/223به مساحت 

مترمربع و طبقه اول مسکونی  74/98ترمربع و همکف مسکونی به مساحت م  74/09زیرزمین که زیرزمین جهت انباری مسکونی به مساحت 

متذری کذه اصذالحی معبذر رعایذت شذده مذی         10بوده و از سمت جنوب به گذرر   مترمربع118و کل مساحت زیربنا  ترمربعم  84 به مساحت 

 می با اسکلت فلزی و بنایی با سقف طاق ضربی و فاقد آسانسور است.ساختمان قدیرسد.

 شرکت در مزایده: تضمین -1ماده 

حساب شماره که  می بایست  بصورت نقدی به ریال ) دویست و هشتاد میلیون ریال(  184،444،444مبلغ تضمین شرکت در مزایده 

آن به  تهیه و اصلماه  6با اعتبار حداقل یا بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط واریز و  ظفرشعبه نزد بانک ملت    6040286687

  گزار تسلیم گردد. مزایدهدستگاه 

، موجب بطالن مزایدهشرکت در  تضمین: ارائه چک حساب جاری اشخاص ) اعم از حقیقی یا حقوقی ( و یا سفته و غیره بعنوان 2تبصره

 پیشنهاد خواهد شد.

درج  "صراحتا ( 98-46عمومی شماره  مزایدهشرکت در تضمین فوق باید عبارت )بابت  و یا ضمانتنامه بانکی : در رسید بانکی1تبصره  

 شده باشد.

 : بر روی فیش باید نام پیشنهاد دهنده حقیقی/حقوقی به عنوان واریز کننده درج شده باشد.6تبصره 

      

                 

  تسلیم پیشنهاد:محل  -0ماده 

ویا  29پالک  ،پالیزوانی ،کوچهاندیگخیابان  ،دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت صنایع مس شهید باهنر به نشانی تهرانمحل تسلیم پیشنهاد 

 ، ساختمان اداری می باشد.باغین _جاده کرمان 21کیلومتر  ،دبیرخانه مجتمع به نشانی کرمان 

دلیل و تحت هر عنوان ، به غیر از دبیرخانه شرکت به یکی از نشانی های فوق ، به مراجع غیر ذیربط  به هر تبصره : چنانچه پاکات پیشنهادی

گزار  هیچگونه مسئولیتی در این  مزایدهتلقی خواهد شد و دستگاه  دیگر ، تسلیم و یا ارسال گردد، این امر به منزله عدم تحویل پیشنهاد

                       ت پس از تحویل پاکتها به دبیر خانه رسید اخر گردد.                                                                             الزم به ذکر اس بعهده نخواهد داشت.  خصوص
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 10 از  3 صفحه 

 مدت قبول پیشنهاد: -4ماده 

شرکت به  پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر ارائه شده  .باشد می 61/53/98  مورخشنبه روز 41 ساعتپیشنهاد ارائه آخرین مهلت 

 باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.

 بازگشایی می گردد. همان روز 20:64ساعت پاکتهای پیشنهادی 

 زمان بازدید: -5ماده 

 باشد. می   27الی  21شنبه تا چهارشنبه ساعت  بازدید از موضوع مزایده در طی مدت برگزاری آن،

 تماس حاصل شود. 412-81233847هماهنگی بازدید با شماره  جهت

 

 نام پیشنهاد دهنده:..................................

 ...................:............................................................................................................................)شامل کد پستی( نشانی

  ..............................کس:.................تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... ف

 ...............................:............................./ شناسه ملی کد ملی

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 10 از  4 صفحه 

 مزایده عمومیشرایط 

 : مزایدهنحوه تحویل پاکات  -1ماده 

و  "الف"پاکت جداگانه سه که محتوی   الک و مهر شده و سربستهبصورت پاکت یک در  باید پیشنهاد خود را  مزایدهداوطلب شرکت در 

 تسلیم نماید.مزایده گزار، ، به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر به  میباشد"ج" و  "ب"

پیشنهاددهنده وتاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود  ، نام و نشانی و تلفن  مزایدهموضوع و شماره  محتویات آن ، فوق الرکر بایدپاکات در روی 

و رسید تسلیم در کرمان و یا دفتر مرکزی تهران  دبیرخانه شرکت صنایع مس شهید باهنر، به  مزایدهو مرکور در اسناد  و در مهلت مقرر

 .دریافت نماید

، تکمیل و تنظیم اسناد حاضرقرار داده شده است باید بر طبق شرایط  متقاضیاندر اختیار  گزار مزایدهکه از طرف  مزایدهاسناد و مدارک 

 تسلیم گردد. گزار مزایدهدبیرخانه ی به دهاپیشن شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکت

 :و جب  مدارک و مستندات پاکات الف ، -1ه ماد

 محتوای پاکت الف :

 (شرایط اختصاصی مزایده 1طبق ماده .)  تضمین شرکت در مزایده -

 

 محتوای پاکت ب:

 رسیده باشد.ء پیشنهاد دهنده امضا مهر و بهتمام صفحات که و ضمائم آن )به استثناء برگ پیشنهاد قیمت(  مزایده اسناد و مدارک -

حاضر، بصورت کتبی  هر گونه مکاتبه و ابالغیه که از طرف دستگاه مزایده گزار ، در طی مدت انجام مزایده، بعنوان اصالحیه اسناد  -

 ابالغ گردیده باشد.

برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه )پیوست اسناد مزایده( تکمیل و پس از مهر و امضاء در پاکت ب قرار داده   -

 شود.

 رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی  اشخاص حقیقی: -

رونوشت مصدق آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات ثبت شده مربوط به دارندگان امضاء مجاز با امضاء مدیر عامل و  اشخاص حقوقی: -

 ممهوربه مهر شرکت
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 10 از  5 صفحه 

 : جمحتوای پاکت 

( محتوی برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت )که به امضاء و مهر پیشنهاد دهنده رسیده( می باشد. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ جپاکت )

 قیمت پیشنهادی باید با رقم و حروف ذکر گردد. مشخص، معین و بدون ابهام بوده و پاکت الک و مهر شده باشد.

 اعتبار اسناد : -0ماده 

یا مزایده  باید ممهور به مهر و امضای نفرات مجاز شرکت مزایده و نمونه مبایعه نامهاز جمله شرایط عمومی و اختصاصی  مزایدهکلیه اسناد 

 باشد. گر حقیقی

 رد پیشنهادات مخدوش: -4ماده 

 و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر نخواهد داد . تضمینگزار به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد  مزایده

 گر: مزایدهاطالعات  -5ماده 

پیشنهاد دهنده می بایست با در نظر گرفتن جمیع جهات  می باشد. مزایدهبه منزله قبول شروط و تکالیف مندرج در اسناد  مزایدهشرکت در  

اقرار می نماید که از  مزایدهبرنده ، نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نماید.همچنین مزایدهو آگاهی کامل از شرایط مندرج در اسناد 

 مل داشته و به عرر عدم اطالع نمی تواند هیچ یک از مواد و شرایط را نادیده گرفته و نقض نماید.اطالع کا مزایدهموضوع 

                                                                                                                                                                   

 گزار: مزایدهاختیارات  -6ماده 

 گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.  مزایدهدستگاه 

اعالم  گزار، مزایده  از سوی کتباً ،و نحوه تغییر و تسلیم آنها مزایدههر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حرف و اضافه نمودن اسناد و مدارک  

 منظور خواهد شد.  مزایدهاسناد و مدارک  ءو جز

حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و  گزار مزایده

باشد  ابالغ می شود و در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده متقاضیاناگر چنین موردی پیش آید مراتب به 

 پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آنرا بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر

از طریق سایت اینترنتی شرکت به می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم  گزار مزایدهیا قیمتها باشد ، در این صورت 

به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را   www.csp.irآدرس

    داشته باشند.

 هرگونه لغو یا تجدید مزایده مختار می باشد.مزایده گزار در اجرای  بنا به صرفه و صالح شرکت ،
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 10 از  6 صفحه 

 ممنوعیت واگذاری:  -7ماده 

برنده مزایده تحت هیچ شرایطی حق واگراری موضوع مزایده بصورت کلی یا جزئی)حقیقی یا حقوقی( به غیر را نداشته و در غیر 

 به نفع مزایده گزار ضبط خواهد شد.اینصورت قرارداد منعقده فی مابین فسخ و سپرده وی 

                                           

 :مزایدهشرکت در  تضمیننحوه استرداد  -8ماده 

به استثناء نفرات اول و دوم پس از طی مراحل  مزایدهشرکت کنندگان در  تضمین، مزایدهپس از قرائت پیشنهادات واصله و تعیین برنده 

 برندگان اول و دوم پس از امضاء و مبادله قرارداد مسترد خواهد شد. تضمینقانونی مسترد و 

اطالعات درخواستی را در فرم انتهای اسناد شرکت کنندگان باید  و یا ابطال ضمانتنامه بانکی، جهت عودت سپرده

( ارسال ب )برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه(  تکمیل و پس از مهر و امضاء به همراه اسناد )در پاکت

 نمایند.

 نحوه انعقاد قرارداد: -9ماده 

را پرداخت  درصد از مبلغ پیشنهادی چهل ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ اعالم برنده مزایده،متعهد است حداکثر  مزایدهبرنده 

وی ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.در صورتیکه نفر دوم نیز از عقد  تضمیندر غیر اینصورت نماید.

 تصمیم خواهد گرفت. مزایدهع وگزار در مورد موض مزایدهاو نیز ضبط شده و  تضمینقرارداد خودداری نماید 

 مابقی وجه موضوع مزایده در هنگام تنظیم سند پرداخت می گردد. 

 :ر قانونیکسو-13ماده 

 ملزم به پرداخت آن می باشد. خریدارمشمول کسور قانونی گردد  مزایدهدر صورتی که اجرای این 

 هزینه های جانبی : -11ماده 

         طرفین  عهده بالمناصفه بر التحریر حق و الثبت حق هزینه و فروشنده بعهده غیره و شهرداری ، دارایی از اعم انتقال و نقل های هزینه

 باشد. می

 بر عهده برنده مزایده می باشد . هزینه چاپ آگهی، بررسی کارشناسی و سایر هزینه هاهمچنین 

 دستگاه نظارت: -11ماده 

  گزار  مزایده حقوقیبه عهده واحد  مزایدهبه عهده کمیسیون معامالت و نظارت بر حسن اجرای موضوع  مزایدهنظارت بر اجرای صحیح 

 می باشد. 

 دهنده:..................................نام پیشنهاد 

 ...................:............................................................................................................................)شامل کد پستی( نشانی

  .................................  تلفن همراه:........................................... فکس:.................تلفن ثابت:........................................

 ...............................:............................./ شناسه ملیکد ملی

   مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 10 از  7 صفحه 

  برگ پیشنهاد قیمت

.....ضمن اذعان به آگاهی از کلیه اینجانب/اینجانبان...........................................................دارندگان امضای مجاز شرکت ........................

تعیین شده در اسناد  را طبق شرایط مندرج و برنامه زمانی مزایدهتعهد مینمایم موضوع امالک  فروشمزایده شرایط عمومی و اختصاصی 

 نمایم. بصورت مقطوع، مطابق جدول زیر خریداری

 قیمت پیشنهادی) ریال( قیمت پایه)ریال( مشخصات ملک

  7،744،444،444 موضوع مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه

  جمع کل)ریال( به حروف

 در ضمن:

 مهر و امضاء گردیده و جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود.تائید می کنم که کلیه ضمائم و اسناد و مدارک مزایده  -2

 اطالع کامل دارم که دستگاه مزایده گزار در قبول یا رد پیشنهاد مختار است. -1

تنظیم   بدین وسیله موافقت و تائید می کنم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مزایده گزار قرار گیرد تا زمانیکه قرارداد مربوطه -6

 و مبادله نشده است، این پیشنهاد اعالم قبولی به عنوان یک تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی می گردد.

 را خود قبولی باهنر شهید مس صنایع شرکت لحظه هر مدت این طول در و بوده معتبر روز 64 مدت تا تاریخ این از حاضر پیشنهاد -0

 و قرارداد عقد به حاضر دهنده پیشنهاد صورتیکه ودر بود خواهد آور الزام طرفین برای فوق 6 بند طبق نماید اعالم آن به نسبت "کتبا

 را  مزایده در شرکت تضمین دارد حق باهنر شهید مس صنایع شرکت نماید، عدول مقرر شرایط از یا و نشود آن مزایده  موضوع انجام

 .نماید ضبط خود نفع به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهنده:..................................نام پیشنهاد 

 .......................................نشانی)شامل کد پستی( :........................................................................................................

 ...  تلفن همراه:........................................... فکس:............................................... تلفن ثابت:........................................

 کد ملی / شناسه ملی:............................................................

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 10 از  8 صفحه 

 نامه()مبایعه 
 :: طرفین قرارداد 1ده ما

به نمایندگی آقایان علیرضا علینقی پور   24244902066و به شناسه ملی  08938به شماره ثبت فروشنده: شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( 

که  29به نشانی تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه هفتم )پالیزوانی(، شماره  مدیره (علی اکبر متحدی )عضو هیات و )سرپرست و عضو هیئت مدیره( 

 نامیده می شود.  فروشندهدر این قرارداد 

و  ، ....................... .......ن: تهران،  ساک ...............................به شماره همراه،  ...............................به کد ملی  ......................................خریدار: آقای 

 نامیده می شود . خریدارکه در این قرارداد   . ..................پالک .............................، ...............،

 :: موضوع و مشخصات مورد معامله1ماده 

 3/ه واقع در بخش 92 961938اصلی طبق سند ثبتی شماره 0746فرعی از  98به پالک ثبتی عرصه و اعیان یک باب خانه دانگ  3از فروش  عبارتست

 99مترمربع به نشانی: تهران، خیابان ری، خیابان حاج محمد یزدی زاده، شماره  37/223ثبتی تهران به مساحت 

 :: ثمن معامله 0ماده 

 به که گرفت قرار طرفین تراضی و توافق مورد و تعیین مملکتی رایج میلیون ریال( وجه ...........................) ریال..................................مبلغثمن معامله 

 ت می گردد .پرداخ خریدار سوی از ذیل شرح

 ناحیه از میلیون ریال( طی فیش واریز نقدی همزمان با امضاءمبایعه نامه  ...........................ریال ) ....................................غ مبل% ثمن معامله به 04 -2-6

 می گردد. ن قسمتی از ثمن معامله پرداخت عنوا به فروشنده به خریدار

تضمین شده  موجب یک فقره چک بانکی باشد که به میلیون ریال( می........................... ریال )................................... که مبلغثمن معامله  74% -1-6

  پرداخت می گردد.تحویل مبیع مستلزم تأدیه مبلغ این بند و در همان تاریخ خواهد بود.  ..............................در تاریخ  

ریال ( به موجب یک فقره چک بانکی تضمین شده  در  ............................ میلیون ریال ).............................ده درصد الباقی ثمن معامله به مبلغ-6-6

 و  همزمان با تنظیم سند پرداخت میگردد. ..................................تاریخ 

قضایی و قانونی و با ارسال اظهار نامه،  چنانچه هر یک از اقساط موضوع این ماده وصول نگردد، فروشنده می تواند بدون هر گونه اقدام:  2تبصره 

 قرارداد را فسخ نموده و کلیه خسارات وارده به خود را از محل پرداختها، مطالبات و یا هر محلی که صالح بداند وصول نماید.

 قبال در و نموده کامل تخلیه سالم و صحیح -6-1همزمان با دریافت قسط دوم ثمن معامله موضوع بند : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را  1تبصره 

 . نماید تحویل خریدار به کتبی رسید اخر

 :: شرایط مربوط به تنظیم سند 4ماده 

 که ای دفترخانه یا تهران و  063شماره  رسمی اسناد دفتر در .............................   طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ -2-0

شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام  و تعهدات کلیه انجام با و شوند حاضر نماید پیشنهاد متبوعه سازمان یا بانک

تنظیم سند ،  . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برایدهد د و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار انتقالننمای

 گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد.

عدم ارائه مستندات و مدارک الزم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر  -1-0

 .در موارد مرکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد

 :معامله: شرایط تسلیم مورد  5ماده 
 آن منضمات و ملحقات و توابع تمام قرارداد، با 6ماده  1پس از تحقق تبصره  تاریخ ......................و در را معامله مورد است موظف فروشنده -2-7 

 و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند . استیفاء در موانع گونه هر و کند خریدار تسلیم

 

 مهر و امضاء خریدار:                 مهر و امضاء فروشنده:                                             
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 10 از  9 صفحه 

 

 و است باطل عقد باشد نامه مبایعه انعقاد زمان به مربوط عامل این و نداشته انتقال قابلیت قاهره قوه جهت به معامله مورد گردد معلوم صورتیکه در -1-7

 . نماید عودت خریدار به را دریافتی ثمن است موظف فروشنده

اد رسمی در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسن -6-7

 به استرداد ثمن معامله می باشد. موظف ، مستحق للغیر و غصبذی بودن قانونذاً قابل انتقذذال به خریذدار نبوده فروشنذده

 . باشد شده توافق دیگری صورت به اینکه مگر ، است فروشنده عهده بر معامله مورد تسلیم از ناشی های هزینه کلیه -0-7

 :: آثار قرارداد 6ماده 
، خریدار . در صورت تخلف و انتقال به غیر خریدار منع می کنداین قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از  -2-3

ل مورد معامله حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشنده را به انتقا

  نماید پرداختدارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده  بخواهد . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را

 مورد خصوص در مختلف مراجع از الزم مدارک و مجوزها کلیه رسمی سند تنظیم برای مقرر زمان تا حداکثر یا و قبالً است متعهد فروشنده -1-3 

 . نماید اخر را غیره و مالیاتی ، شهرداری مفاصاحساب قبیل از معامله

ابع ، اعیان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تو خصوص در احتمالی های بدهی کلیه است مکلف فروشنده -6-3  

 تنظیم سند رسمی تصفیه نماید .

 بالمناصفه بر التحریر حق و الثبت حق هزینه و است فروشنده بعهده تا زمان تحویل، غیره و شهرداری ، دارایی از اعم انتقال و نقل های هزینه -0-3  

 . باشد طرفین مبایعه نامه می عهده

 برای ادعایی و حق حیث این از و نیست تغییر قابل معامله مورد قیمت نوسان جهت به و عنوان هیچ به 6 ماده در معامله برای شده توافق قیمت -7-3 

 .نیست متصور خریدار یا فروشنده

 گردید . اسقاط طرفین اقرار با تدلیس خیار استثنای به غبن خیار جمله از خیارات کلیه -3-3 

دارد که موضوع معامله را رویت نموده و  تمامی اسناد و مدارک این مبایعه نامه و مزایده فروشنده را  مطالعه خریدار بدینوسیله تأیید و اعالم می -6-3

-باشد و با اشراف تمام مبادرت به امضاء مبایعه نامه حاضر نموده است و در آینده نمیاز شرایط مبایعه نامه کامالً آگاه مینموده و از مفاد آن و همچنین 

 تواند به عرر عدم اطالع متعرر شود.

اجرای  تاخیر خسارت وانبعن ریال 444/444/2در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ -8-3

ریال به عنوان خسارت   444/444/2 تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنذذع خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ

 . بل جمع استخسارت مرکور عالوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قا . تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید

 حل اختالف:  -7ماده

 باشد.های جمهوری اسالمی ایران مرتبط با قرارداد حاضر میها و بخشنامهنامهقانون حاکم بر این مبایعه نامه، کلیه قوانین، مقررات، آیین  -26 -2

ی از در صورت حدوث هرگونه اختالف میان طرفین که ناشی از تفسیر یا اجرای این مبایعه نامه یا در ارتباط با آن باشد، با ارسال اطالعیه کتب -26 -1

ایند. در سوی طرف مدعی به همراه ذکر موضوع اختالف به طرف دیگر، طرفین ابتدائاً سعی خواهند نمود اختالف را از طریق مراکره حل و فصل نم

 صورت عدم دستیابی به توافق در خصوص اختالف مطروحه طی یک ماه از ارسال اطالعیه کتبی مرکور، هر یک از طرفین موضوع اختالف را از طریق

 مراجع قضایی پیگیری نماید. 

  :مبایعه نامه نسخ و مواد تعداد -8ماده 

 دنباشمییکسان اعتبار  دارایو  داشتهنسخ حکم واحد  تمامیکه در چهار نسخه متحدالشکل و متحدالمتن  تبصره بند، دو 29ماده،  8در  مبایعه نامه این

 در محل اقامت فروشنده تهیه، تنظیم و فیمابین طرفین امضاء و مبادله گردید. 

 مهر و امضاء خریدار:       مهر و امضاء فروشنده:                                                                    



 

   
 

 

 

 برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه

 

 موضوع: درخواست عودت سپرده             

 شرکت صنایع مس شهید باهنر واحد بازرگانیبه: 

 از: ..................................................................

 با سالم

نزد  ..........................................به حساب با شماره شبا  98-46شماره عودت سپرده شرکت در مزایده  دستور الزم جهتلطفا 

 صادر فرمائید.را  بانک ............................... بنام ....................................... 

 

 موضوع: درخواست ابطال ضمانتنامه بانکی

 

 شرکت صنایع مس شهید باهنر واحد بازرگانیبه: 

 ..................................................................از: 

 با سالم

 را صادر فرمائید. 98-46 ابطال ضمانتنامه شرکت در مزایده  دستور اقدام الزم جهتلطفا 

 

 :..................................درخواست کنندهنام 

 ...................:............................................................................................................................)شامل کد پستی( نشانی

  ..............................کس:.................تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... ف

 ...............................:............................./ شناسه ملیکد ملی

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور:

 

                                                                                           


