««برگه پیشنهاد قیمت شرکت در مزایده  11قطعه زمین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)»»

افراد حقیقی :
اینجانب آقا /خانم  .........................فرزند  .....................به شماره شناسنامه  ...............متولد  ....................دارای شماره ملی
 .................................به آدرس ...............................................................................................
و شماره تلفن  ......................................تلفن همراه  .......................................کد پستی ..................

اشخاص حقوقی :
اینجانب آقا/خانم  ............................به نمایندگی از شرکت  ................................و به سمت  ..................دارای امضای مجاز به شماره
شناسه ملی  ........................دارای کد اقتصادی  ...........................به شماره ثبت  ...................و محل ثبت  ........................دارای آدرس
............................................................................................
و شماره تلفن  ....................................تلفن همراه .............................................

تقاضای شرکت در مزایده جهت قطعه شماره (به عدد)  ...................و به حروف  ............................................مورد نظر واقع در
 ........................................................................به قیمت پیشنهادی به عدد.............................................................ریال و با حروف
ریال تحت عنوان سپرده
 ........................................................................................................ریال می باشم و مبلغ
شرکت در مزایده را طی فیش شماره  .........................مورخ  ..............................به حساب جام شماره  280203/04تحت عنوان
سپرده پرداخت های جاری  ،نزد بانک ملت شعبه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) که نسخه صاحب حساب آن در همین
پاکت ضمیمه می باشد واریز و یا به شکل ضمانت نامه بانکی در وجه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با شناسه ملی
 14002895661و شناسه اقتصادی  411338833883و کد پستی  3414916818با اعتبار  3ماه و یا چک تضمین شده
بانکی در وجه دانشگاه از سوی بانک صادر و در پاکت حاوی پیشنهاد قیمت قرار داده شود( .نام و کد ملی خریدار حتما باید در
فیش واریزی قید گردد)
الزم به ذکر است اینجانب کلیه شرایط مندرج در برگه شرکت در مزایده را مطالعه نموده و نرخ پیشنهادی اینجانب برای کل
ملک بوده و هر گونه تغییر بعد از آن در نرخ پیشنهادی اینجانب تاثیری نخواهد داشت و تمامی شرایط برگه مذکور مورد قبول
اینجانب می باشد و قطعه مزبور نیز به طور کامل و دقیق به رویت اینجانب رسیده و از کلیه شرایط و کم و کیف آن اطالع
کامل دارم و بدیهی است در صورت بروز هر گونه مشکل ،کلیه مسئولیت های ناشی از آن متوجه اینجانب بوده و دانشگاه در
این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .در صورتی که پیشنهاد قیمت اینجانب ناقص ،مخدوش،مبهم و یا متناقض
باشد ،از دور مزایده خارج خواهم شد .و حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی /نام شرکت
مهر /اثر انگشت /امضاء /تاریخ
مستندات پیوست :همراه این برگه می بایست اصل برگه شرایط شرکت در مزایده که به امضا مزایده گر رسیده باشد به
همراه تصویر کارت ملی ،تصویر شناسنامه و اصل رسید /چک تضمینی /ضمانت نامه بانکی سپرده شرکت در مزایده ،در پاکت
شرکت در مزایده باشد.

