جمهوری اسالمی ایران

شهرداری فیروزآباد

وزارت کشور
استانداری فارس

شماره :

۰۰۵۵

تاریخ :

۰۰۲۲۹۰۹۹۵۱

پیوست :

(( سال جهش تولید))

فهرست اسناد مزایده عمومی
موضوع مزايده :فروش امالک مازاد شهرداري فيروزآباد
)1آگهی مزايده عمومی
)2شرايط مزايده
)3قانون منع مداخله کارکنان درمعامالت دولتی مصوب  22دي ماه سال 1331
)4برگ پيشنهاد قيمت

آدرس :استان فارس– شهر فیروزآباد– خیابان سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی  -تلفن  - ۵۷۰۰۲۷۹۰۰۰۵ – ۵۷۰۰۲۷۹۹۵۱۰ :نمابر ۵۷۰۰۲۷۹۹۵۹۰ :
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جمهوری اسالمی ایران
وزارت کشور

شهرداری فیروزآباد

استانداری فارس

شماره :

۰۰۵۵

تاریخ :

۰۰۲۲۹۰۹۹۵۱

پیوست :

اسناد مزایده عمومی
موضوع مزايده  :فروش امالک مازاد شهرداري فيروزآباد

محل بازديد :
فيروزآباد در اسناد مزايده درج گرديده است .
محل تحويل پيشنهادها :
فيروزآباد – خيابان سردار سپهبد شهيد قاسم سليمانی – ساختمان شهرداري – واحد دبيرخانه
زمان تحويل پيشنهادها :
حداکثر تا ساعت  14روز سه شنبه مورخ 1311/12/22
زمان گشايش پاکت هاي پيشنهادي:
ساعت  11صبح روز چهارشنبه مورخ 1311/12/21
مکان بازگشايی پاکت ها:
محل سالن جلسات شهرداري فيروزآباد

آدرس :استان فارس– شهر فیروزآباد– خیابان سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی  -تلفن  - ۵۷۰۰۲۷۹۰۰۰۵ – ۵۷۰۰۲۷۹۹۵۱۰ :نمابر ۵۷۰۰۲۷۹۹۵۹۰ :
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جمهوری اسالمی ایران
وزارت کشور

شهرداری فیروزآباد

شماره :

۰۰۵۵

تاریخ :

۰۰۲۲۹۰۹۹۵۱

پیوست :

استانداری فارس

شرایط مزایده
-1موضوع مزايده
موضوع مزايده عبارت است از فروش امالک مازاد شهرداري فيروزآباد مطابق با مشخصات جدول ذيل و ساير اسناد مزايده
مساحت

ردیف

شماره پالک

1

111/18621

04

8

111/18611

04

1

111/18118

04

0

111/18614

04

5

111/18610

04

6

111/18621

04

1

111/18622

04

2

111/18615

04

1

111/18611

04

14

111/18616

58

11

111/18612

60

(مترمربع)

آدرس

مبلغ سپرده شرکت

قیمت کارشناسی

در مزایده (ریال)

پایه (ریال)

تجاری

144/444/444

8/444/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری

144/444/444

8/444/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری

144/444/444

8/444/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری

144/444/444

8/444/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری

144/444/444

8/444/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری

144/444/444

8/444/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری

144/444/444

8/444/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری

144/444/444

8/444/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری

144/444/444

8/444/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری

184/444/444

8/104/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری

104/444/444

8/158/444/444

سند مالکیت دارد

کاربری

بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس

توضیحات

نام ونام خانوادگی امضاء و مهر پيشنهادهنده
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جمهوری اسالمی ایران
وزارت کشور

شهرداری فیروزآباد

18

111/18611

60

11

111/18611

68

10

مغازه شماره
100

11

15

مغازه شماره 50

11

16

مغازه شماره 1

11

11

مغازه شماره
811

11

تجاری

104/444/444

8/158/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری دوبر

114/444/444

1/826/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری-همکف

844/444/444

1/144/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری-همکف

844/444/444

1/144/444/444

سند مالکیت دارد

تجاری-همکف

124/444/444

1/514/444/444

سند مالکیت دارد

114/444/444

1/124/444/444

سند مالکیت دارد

کرمپور -خیابان فردوس
بلوار شهید بهشتی – تفکیکی
کرمپور -خیابان فردوس
فاز یک زمین شهری – مجتمع
تجاری فردوسی
فاز یک زمین شهری – مجتمع
تجاری فردوسی
فاز یک زمین شهری – مجتمع
تجاری فردوسی

تاریخ :

۰۰۲۲۹۰۹۹۵۱

پیوست :

استانداری فارس

بلوار شهید بهشتی – تفکیکی

شماره :

۰۰۵۵

فاز یک زمین شهری – مجتمع

تجاری –طبقه

تجاری فردوسی

اول

 -2تضمين شرکت درمزايده :
تضمين شرکت در مزايده به شرح مندرج در جدول فوق ميباشد که پيشنهاددهنده می بايستی به يکی از دو روش زير تضمين
مذکور را تهيه و در پاکت شماره  1ارائه نمايد.
الف-واريز مبلغ تضمين شرکت در مزايده به حساب جاري شماره  14113111112نزد بانک مسکن شعبه جهاد بنام شهرداري
فيروزآباد و ارائه فيش مربوطه در پاکت شماره1
ب-ضمانت نامه معتبر بانکی داراي اعتبار و به مدت حداقل سه ماه و قابل تمديد براي دوره هاي بعدي در پاکت شماره 1
قابل توجه اينکه هر نوع چک اعم از چک مسافرتی  ،چک پول ،چک شخصی ،چک تضمين شده و وجه نقد و سفته پذيرفته نمی
شود درصورت کسر سپرده کل پيشنهاد مردود خواهد بود.
پ-مزايده گر می تواند تضمين نقدي شرکت در مزايده برنده را به عنوان بخشی از  %5اوليه مبلغ مورد معامله لحاظ نمايد.
ت-تضمين شرکت درمزايده نفردوم و سوم تا هنگام دريافت تضمين انجام تعهدات از برنده اول مزايده نگهداري خواهد شد و بقيه
تضمين ها ظرف مدت حداکثر پانزده روز مسترد خواهد شد .

نام ونام خانوادگی امضاء و مهر پيشنهادهنده
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جمهوری اسالمی ایران
وزارت کشور

شهرداری فیروزآباد

استانداری فارس

شماره :

۰۰۵۵

تاریخ :

۰۰۲۲۹۰۹۹۵۱

پیوست :

 -3تضمين انجام تعهدات :
برنده مزايده می بايست نسبت به واريز ده درصد مبلغ پيشنهادي يا ارائه ضمانت نامه بانکی بابت تضمين انجام تعهدات اقدام نمايد.
-4محل بازديد موضوع مزايده :
قطعات مربوط به رديفهاي  1تا  13واقع در بلوار شهيد بهشتی  -خيابان فردوس– تفکيکی کرمپور و قطعات مربوط به رديفهاي  14تا  11واقع فاز
يک زمين شهري – مجتمع تجاري فردوسی می باشد
ضمنا جهت اطالعات بيشتر و رويت نقشه متقاضيان ميتوانند همه روزه به جز روزهاي تعطيل در ساعات اداري به واحد حقوقی و امالک
شهرداري مراجعه نمايند.
کليه هزينه هاي نقل و انتقال و نقشه و هزينه هاي مربوط به ثبت سند در دفتر خانه اسناد رسمی بعهده خريدار می باشد.
 - 2پیشنهاد دهنده می بایست پاکات "الف"" ،ب"" ،ج" تا ساعت  10مورخ  1111/18/86در قبال اخذ رسید به دبیرخانه شهرداری تحویل نماید.
پاکت الف :محتوی رسید واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی ،بابت سپرده شرکت در مزایده طبق جدول پیوست
تبصره :کمیسیون به پیشنهادات فاقد سپرده معتبر و کمتر از میزان مندرج در بند فوق ترتیب اثر نخواهد داد.
پاکت ب :شرکت کنندگان باید کلیه اسناد شرایط عمومی مزایده را مطالعه ،تایید و امضا نموده و به همراه فرم عدم شمول منع مداخله کارکنان همراه با
کپی شناسایی( کپی کارت ملی و شناسنامه جهت شرکت کننده حقیقی و یا اسناد شرکت جهت شرکت کننده حقوقی اهم از سمت مدیران و آگهی
آخرین تغییرات شرکت و اساسنامه شرکت ) ضمیمه نمایند.
تبصره :به پیشنهاداتی که فاقد مدارک الزم باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پاکت ج  :حاوی فرم پیشنهاد قیمت بوده ،که طبق نمونه  ،با عدد و حروف ،خوانا و بدون ابهام نوشته شده و به امضا و مهر پیشنهاد دهنده رسیده
است (.پیشنهاد دهنده می بایست از ذکر کلمه شرکاء خودداری نموده و در صورت وجود شریک اسامی شرکاء با قید میزان سهم الشراکه اقدام نماید).
 -2قانون منع مداخله :
پيشنهاد دهنده با امضاي اين شرايط اعالم می نمايد مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب  22دي
ماه سال  1331نمی باشد و در صورتی که خالف اين ادعا به اثبات برسد تضمين شرکت در مزايده متخلف و يا هر مبلغی که بحساب
شهرداري فيروزآباد واريز نموده ضبط و ضمن معرفی وي به مراجع قانونی ازتحويل ملک به وي خودداري خواهد شد .و در صورتيکه پس از
تحويل ملک مورد به اثبات برسد نسبت به معرفی وي به مراجع قانونی اقدام خواهد گرديد.
نام ونام خانوادگی امضاء و مهر پيشنهاددهنده
 -1امضاء اسناد مزايده
پيشنهاددهنده موظف است کليه صفحات اسناد مزايده و پيوستهاي آن را امضاء و به همراه پيشنهاد قيمت و تضمين شرکت در مزايده در داخل
پاکت هاي پيشنهادي قراردهد  .امضاي شرايط مزايده به منزله قبول کليه شرايط توسط پيشنهاددهنده تلقی می شود و هيچگونه ادعائی قابل
قبول نخواهد بود در صورت عدم امضاء و يا پيوست نمودن هريک از برگها به منزله پذيرش تلقی و پيشنهاددهنده موظف به امضاء آن می باشد.
نام ونام خانوادگی امضاء و مهر پيشنهادهنده
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شهرداری فیروزآباد

وزارت کشور
استانداری فارس

شماره :

۰۰۵۵

تاریخ :

۰۰۲۲۹۰۹۹۵۱

پیوست :

 -8نحوه ارائه پيشنهاد قيمت
پيشنهاددهنده موظف است عالوه بر ارائه قيمت کل پيشنهادي در برگ پيشنهاد قيمت ،قيمت واحد مورد مزايده را نيز در جدول
پيوست قيد نمايد .و به همراه اسناد مزايده مهر و امضاء شده و در پاکت در بسته قرارداده و روي آن قيد نمايد ضمنا" درصورت
وجود مغايرت بين قيمت کل پيشنهادي به عدد و حروف  ،هرکدام که بيشتر باشد مالک محاسبه خواهد بود.
پيشنهاددهنده مختار به ارائه قيمت جهت يکی از اقالم مزايده و يا تمامی اقالم می باشد .عليهذا در صورت ارائه بيش از يک
پيشنهاد و کسر سپرده ،تمامی پيشنهادات مردود خواهد بود.
شهرداري فيروزآباد در فروش اقالم مزايده به يک نفر يا افراد مختلف برحسب صالحديد و در نظر گرفتن صرفه وصالح شهرداري
مختار می باشد .
 -1شرايط قبول پيشنهاد
پيشنهادهاي مخدوش ،ناقص ،مبهم ،مشروط ،فاقد تضمين ،کسري تضمين و پيشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارائه شود مردود
خواهد شد.
 -11اختيار قبول يا رد پيشنهاد
شهرداري فيروزآباد در رد يا قبول هر يک يا تمامی پيشنهادات تا قبل از انعقاد قرارداد بدون آنکه احتياج به ذکر دليلی باشد مختار
است .
 -11کميسيون مزايده
کميسيون مزايده راس  11صبح روز چهارشنبه مورخ  1311/12/21در محل سالن جلسات شهرداري فيروزآباد واقع در فيروزآباد –
خيابان  22بهمن – شهرداري تشکيل خواهدگرديد وحضور شخص پيشنهاددهنده (فقط يک نفر) با ارائه کارت ملی درجلسه بالمانع
می باشد .
 -12واريز مبلغ پيشنهادي :
برنده مزايده ملزم است ظرف مدت  1روز پس از ابالغ شهرداري فيروزآباد نسبت به واريز  %111مبلغ پيشنهادي يکجا اقدام و فيش
مربوطه را جهت هماهنگی به منظور تحويل موضوع مزايده به واحد درآمد شهرداري فيروزآباد تسليم نمايد .درصورت عدم واريز
مبالغ فوق الذکر به منزله انصراف تلقی شده و سپرده شرکت در مزايده و يا تضمين انجام تعهدات برنده بدون هيچگونه اخطار و
تشريفات اداري به نفع شهرداري فيروزآباد ضبط خواهد شد .کليه اوراق و ابالغيه ها به آدرس معرفی شده دراسناد مزايده ارسال
خواهد گرديد و مسئوليت درج آدرس اشتباه و يا ناقص با پيشنهاددهنده می باشد و هر مکاتبه اي از نظر طرفين ابالغ شده تلقی
خواهد گرديد.

نام ونام خانوادگی امضاء و مهر پيشنهادهنده
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شماره :

۰۰۵۵

تاریخ :

۰۰۲۲۹۰۹۹۵۱

پیوست :

 -13تحويل مورد مزايده
برنده مزايده مکلف است ظرف مدت هفت روز از ابالغ برنده نسبت به ارائه فيش واريز  %111مبلغ پيشنهادي به شهرداري فيروزآباد
به آدرس خيابان  22بهمن واحد دبيرخانه مراجعه و جهت تنظيم قرارداد اعالم آمادگی نمايد .درغير اينصورت به منزله انصراف
تلقی وسپرده شرکت درمزايده ضبط می گردد  ،تحويل مورد مزايده پس از دريافت کل وجه و انتقال سند انجام می پذيرد .
 -14عوارض قانونی
هرگونه ماليات  ،حقوق وعوارض قانونی و هزينه هاي اوقاف و نقشه که به مورد مزايده فروخته شده تعلق گيرد بايستی توسط برنده
مزايده پرد اخت و فيشهاي مربوطه را به فروشنده تحويل دهد درغير اينصورت نسبت به تحويل مورد معامله اقدام نخواهد گرديد و
انتقال سند پس از ارائه فيشهاي مربوطه انجام خواهد شد.
-15ساير شروط

 زمين مورد نظر بدون پروانه ساختمانی می باشد و هزینه آماده سازی به نرخ روز در زمان صدور پروانه محاسبه ووصول می گردد.
 تهاتر بهای ملک مورد مزایده با هرگونه اوراق بستانکاری و مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقیشرکت کننده در مزایده امکان پذیر نمی باشد.
 -12اعالم برندگی
کميسيون حداکثر ظرف  1روز از تاريخ قرائت پيشنهادها به استثناء ايام تعطيل نظر خود را اعالم می نمايد .اين مهلت در صورت نياز
با جلب نظر شهردار تا  11روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.
-11انعقاد قرارداد
برنده مزايده موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از اعالم کتبی يا تلفنی شهرداري جهت پرداخت بهاي زمين به صورت
نقد و انعقاد قرارداد به شهرداري مراجعه نمايد در غير اينصورت سپرده واريزي برنده مزايده به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر
بعدي منعقد خواهد شد.
 -18دستگاه نظارت
هماهنگی و نظارت الزم جهت تحويل و تحول و تنظيم سند وساير موارد مرتبط با موضوع مزايده حسب مورد بعهده واحد
حقوقی شهرداري می باشد .

نام ونام خانوادگی امضاء و مهر پيشنهادهنده
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جمهوری اسالمی ایران

شهرداری فیروزآباد

وزارت کشور
استانداری فارس

شماره :

۰۰۵۵

تاریخ :

۰۰۲۲۹۰۹۹۵۱

پیوست :

 -11امضاء شرايط مزايده :
پيشنهاد دهنده موظف است کليه صفحات اسناد مزايده را امضاء و به همراه برگ پيشنهاد قيمت در پاکت  2قرار داده و دو پاکت
را در داخل پاکت شماره  3قرار دهد  .ارائـه پيشنهاد قيمت  ،امضا يا عدم امضاِي اوراق شرايط شرکت در مزايده به منزله قبول
کليه شرايط توسط پيشنهاد دهنده تلقی ميگردد  .الزم بذکر اينکه عدم امضاء اوراق به منزله پذيرش بوده و پيشنهاد دهنده در
صورت برنده شدن موظف به امضاء اوراق و پذيرش کليه شرايط می باشد در غير اينصورت به منزله انصراف تلقی و سپرده شرکت در
مزايده وي ضبط خواهد شد.
دستگاه برگزارکننده مزايده
شهرداري فيروزآباد

ضمن قبول کليه شرايط اين مزايده که در 12بند قيد گرديده گواهی می نمايم که اموال مورد مزايده به رويت اينجانب رسيده و
ضمن مالحظه کليه اقالم مورد مزايده و وقوف کامل بر اوصاف و کميت عين مورد معامله و اينکه هر گونه ادعايی منبعد در باب عدم
رويت امالک تغيير قيمت ها دربازار مشکالت و بيماري شخصی و يا عدم وقوف به وصف و نوع جنس و ............مسموع نيست در مقام
اعالم قيمت پذيرش شرايط مربوط بر آمده ام .
محل امضاء و مهر پيشنهاد دهنده :

نام و نام خانواد گی :

آدرس :استان فارس– شهر فیروزآباد– خیابان سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی  -تلفن  - ۵۷۰۰۲۷۹۰۰۰۵ – ۵۷۰۰۲۷۹۹۵۱۰ :نمابر ۵۷۰۰۲۷۹۹۵۹۰ :
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جمهوری اسالمی ایران
وزارت کشور

شهرداری فیروزآباد

شماره :

۰۰۵۵

تاریخ :

۰۰۲۲۹۰۹۹۵۱

پیوست :

استانداری فارس

«فرم پیشنهاد قیمت»
افراد حقیقی
اینجانب...........................فرزند  ..................به شماره شناسنامه  ..........................متولد ....................
کدملی به شماره ..........................:شماره تلفن ثابت .............................. :تلفن همراه.................................. :
به آدرس ....................................................... .........................................:کد پستی ........................ :
افراد حقوقی:
شرکت ..............................به شماره ثبت  ..........................محل ثبت .......................شناسه ملی............... :
کد اقتصادی ................................:که مدیر عامل آن .................................................. :
به آدرس..........................................:کد پستی......................................:
شماره تلفن ثابت ..............................:تلفن همراه................................... :
(نام صاحب تلفن قید شود)
تقاضای شرکت در مزایده زمین ردیف به شماره ...................جدول به مساحت ................مترمربع در قطعه شماره ......................
با کاربری ......................به قیمت پیشنهادی کل ..................................... :ریال
به حروف .....................................................................................:
می باشم و مبلغ  ................................ریال تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده را طی فیش شماره ...........................به تاریخ
(.....................................بحساب شهرداری به شماره  30441430441نزد بانک مسکن شعبه جهاد فیروز آباد که نسخه صاحب حساب
آن را در پاکت " الف" واریز و ارسال نموده ام به صورت نقد برابر شرایط مزایده را دارم.
الزم به ذکر است که ای نجانب کلیه شرایط برگه شرکت در مزایده را مطالعه نموده و از کلیه بندهای آن مطلع بوده و تمامی شرایط مورد قبول
اینجانب می باشد و زمین مذکور نیز تماماً و به طور دقیق به رویت اینجانب رسیده و از کلیه شرایط زمین و کم وکیف آن اطالع کامل دارم و
بدیهی است در صورت بروز هرگونه مشکل ،کلیه مسئولیت های ناشی ازآن متوجه اینجانب بوده و شهرداری در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی
نخواهد داشت ضمناً اینجانب متعهد می گ ردم که مشمول ممنوعیت الیحه قانونی راجع منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت
در معامالت دولتی و کشوری مصوب دی ماه  3110نمی باشم.
توضیح اینکه :
-3برنده مزایده شخص پیشنهاد دهنده قیمت می باشند.
-1انتقال سند فقط بنام برنده مزایده و پس از تسویه حساب کامل خواهد بود.

امضاء:

نام و نام خانوادگی:
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جمهوری اسالمی ایران

شهرداری فیروزآباد

وزارت کشور
استانداری فارس

شماره :

۰۰۵۵

تاریخ :

۰۰۲۲۹۰۹۹۵۱

پیوست :

تعهدنامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ  3110 /34/11مربوط به
مزایده عمومی
اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيالين ورقه  ،بدينوسيله تائيد می نمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان
دولت درمعامالت دولتی  ،مصوب ديماه  1331نمی باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد ،مزايده گزار حق دارد که
پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مردود وتضمين شرکت در مزايده را ضبط نمايد و نام مزايده گر را در فهرست سياه خود درج
واز انجام معامله با شهرداري فيروزآباد محروم نمايد1
همچنين قبول و تائيد می گردد که هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مزايده فوق تشخيص داده شود و بعنوان خريدار انتخاب شود و
خالف اظهارات فوق درخالل مدت (تا تحول موضوع مزايده و تسويه حساب نهايی) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را که مشمول
ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند در اين معامله سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتی از کار را به آنها محول کند فروشنده حق
خواهد داشت که از تحويل موضوع مزايده خودداري و هر نوع سپرده و يا مطالبات خريدار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ
معامله و تأخير اجراي کار را از اموال او اخذ نمايد ،تعيين ميزان خسارت وارده با (تشخيص فروشنده می باشد) و وي را به مراجع
ذيصالح قانونی معرفی نمايد.
اين پيشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حين معامله به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور
گردد مراتب را بالفاصله به اطالع فروشنده برساند تا طبق مقررات به معامله خاتمه داده شود  ،بديهی است چنانچه اين پيشنهاد
دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرس اند نه تنها فروشنده حق دارد معامله را فسخ نموده و کليه مطالبات مزايده گر را ضبط
نمايد بلکه خسارات ناشی از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي کار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول و وي
را به مراجع ذيصالح قانونی معرفی نمايد.
مضافاً اين که پي شنهاد دهنده اعالم می دارد که در مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف
مستحق مجازاتهاي مربوطه می باشد.
تاريخ:
نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآورو مهر پيشنهاددهنده

…………………………………………………
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