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 بسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 

 موسسه کوثر یزد
 

 

 اسناد مزایده عمومی

 3فاز  قطعه از اراضی باغ ویالیی 9

 مجتمع فرهنگی تفریحی توریستی کوثر یزد

 (کوثر ومـزبـ)مجتمع کاری

 

 

 مزایده گزار:

 موسسه کوثر یزد
 

 

 1401تیرماه 

 

 
 اسناد مزایده شامل:

  سه صفحه شرایط شرکت در مزایده. -

 .فردی پیشنهاددهندهیک صفحه فرم اطالعات  -

 باغ ویالیی. 3یک صفحه ضوابط ساخت و ساز در فاز  -

 یک صفحه کروکی قطعات مورد مزایده. -

   یک صفحه برگ پیشنهاد قیمت. -

 اپلیکیشن کوثر
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 بسمه تعالی

 

  موسسه کوثر یزدگزار: مزایده
 گر: مزایده

 پیشنهاد دهنده گرامی؛
مجتمد  فرننیدی تیری دی توریسدتی کدوثر یدزد        3فدا    این موسسه در نظر دارد تعددادی ا  طععداا ارا دی   

( بدده شددرس لیسددت ریوسددت را ب ددورا ن ددد ر اطسدداا ا  زریدد  برگددزاری مزایددده کددوثر )مجتمدد  کدداریزبو 
عمومی به فررش برساند. لذا خوانشمند اسدت طیمدت ریشدنهادی خدود را ثدداک ر تدا رایدان رطدت اداری رر          

گدزار( در راکدت  و ر مهدر شدده بده راثدد دبیرخانده        ه)طابل تمدید ا  سدوی مزایدد   08/05/1401شنبه مورخ 
( سداختمان اداری موسسده بده    کدوثر  مجتمد  کداریزبو   تیدت )  –بزرگدراه یدزد    5 در کیلومترراط   این موسسه
 جهدت کسدا ازالعداا بیشدتر بدا شدماره       د.نمایید ت ویدل نمدوده ر رسدید دریافدت      8914172066کدرستی 

 تماس ثاصل فرمایید.  گذاری( )راثد فررش ر سرمایه 035- 36882224 تلین

فددردی یددب بددرش فددر  ازالعدداا  ،مزایدددهشددرکت در بددرش شددرای   سددهاسددناد مزایددده شددامل  تبصــره 
یدب بدرش کررکدی طععداا مدورد       ،بدا  ریالیدی   3یب بدرش  دواب  سداخت ر سدا  در فدا        ریشنهاددننده،

بده مبلد    جمعدا   بده انمدما  اهدار ف دره راکدت کا دذی        مدی باشدد   یب برش فر  ریشدنهاد طیمدت  ر  مزایده
 را بانکی به فررش می رسد.صرفا  ا  زری  کاکه ریال  1.000.000

 موضوع مزایده    -1
مجتمدد  فرننیددی تیری ددی توریسددتی کددوثر یددزد )مجتمدد   3بددا  ریالیددی فددا   طععدده ا  ارا ددی 9فددررش 
 ریوست. کررکیتیت براساس  -زرگراه یزد ب 5 ( راط  در کیلومترکوثر کاریزبو 

  ) مزایده گر(پیشنهاد دهنده  -2
 .توانند در مزایده شرکت نمایندمی کلیه اشخاص ث ی ی ر ث وطی 

در  آخرری  آگهری ییییررات شررکت    در صورتیکه ریشدنهاد دنندده شدخق ث دوطی باشدد، ال دان نمدودن        
 خ وص دارندگان امماء مجا  تعهدآرر که در رر نامه رسمی درج شده، الزامی است. 

 الزامی است. شناسنامهکپی کارت ملی و دننده فرد ث ی ی باشد ال ان نمودن در صورتیکه ریشنهاد

 شرایط مزایده   -3

  الف  تضمین شرکت در مزایده
به نمراه ریشنهاد خدود بایدد یدب ف دره تمدمین شدرکت در مزایدده را بده مبلد            )مزایده گر( ریشنهاددننده

 ریال( به یکی ا  صورا نای مشررثه  یر تهیه ر تسلیم نماید. 1.000.000.000ریال ) یب میلیارد
   .)مؤسسه کوثر یزد( مزایده گزاربه نی   مانه 2  مانت نامه بانکی با اعتبار -الف 
ندزد باندب ملدی شدعبه      0106663012000رسید بدانکی راریدز رجده مدذکور بده ثسداه شدماره         -ب 

 .( IR900170000000106663012000)شماره شبا:  مرکزی به نا  مؤسسه کوثر یزد
 0106663012000بده ثسداه شدماره    بده مبلد  مدذکور     اب بین بانکی یدا ادب تمدمین بدانکی     -ج 

: ه ندددا  مؤسسددده کدددوثر یدددزد )شدددماره شدددبا  ندددزد باندددب ملدددی شدددعبه مرکدددزی بددد  
IR900170000000106663012000 ). 

 .قابل قبول نمی باشد به عنوان یضمی  شرکت در مزایده چک های شخصیبه هیچ عنوان ضمناً 

مبل  تممین فون برای ندر طععده مدی باشدد. در صدورتی کده ریشدنهاد دنندده، مت ا دی بدی  ا              1 تبصره
 مورد نظر ارائه گردد.اا بایستی متناسا با تعداد طععیب طععه باشد مبل  تممین 
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در صددورتیکه مبلدد  تمددمین شددرکت در مزایددده متناسددا بددا تعددداد طععدداا ریشددنهادی نباشددد،  2تبصــره 
رتیا طععاا منددرج در لیسدت ریشدنهادی ا  ردیدل ارل بده آخدر تخ دیق ر ت دمیم         تممین ارائه شده به ت

 گیری می شود.

ایدن اطددا     ،در صورتیکه برنده مزایده در مهلدت م درر نسدبت بده راریدز رجده ریشدنهادی اطددا  ننمایدد          ب 
ر تمدمین شدرکت در مزایدده ندامبرده بددرن       همشارالیه به عندوان ان دراا ا  طیمدت ریشدنهادی تل دی شدد      

شدود ر مزایدده گدر ثد  نیهیونده ادعدا ر اعترا دی را        نیچ تشرییاا طمایی به نی  مزایده گدزار  دب  مدی   
 نخواند داشت.

نیدر در  آمدادگی ررداخدت بهدای  مدین معدادل        ان دراا نیدر ارل در مهلدت طدانونی، انانهده      در صورا ج 
، طدرارداد فدررش  مدین بدا شدرای  ریشدنهادی       یافدت رجده  باشد رد  ا  در  ی نیر ارل را داشتهمبل  ریشنهاد

 نیر ارل با ری منع د می گردد در  یر این ورا مزایده نسبت به طععه مزبور تجدید خواند شد.

تممین شرکت در مزایده سایر ریشدنهاد دننددگان بده  یدر ا  نیدر در ، ددرا مددا یدب نیتده رد  ا              د
درخواست کتبی ریشنهاد دننده )با ارائه کپی کدارا شناسدایی معتبدر( عیندا  مسدترد خواندد شدد ر شدرکت         

یدل ایدن   کننده در مزایده ث  ادعای نیچ گونده سدود ر یدا کدارمزد را بدرای ایدن مددا نددارد ر بدا اممداء            
   را ا  خود سلا ر ساط  می نماید. اسناد، ث  نرگونه ادعایی

 15تممین شرکت در مزایده نیدر در  رد  ا  تعیدین تکلیدل برندده مزایدده ر ثدداک ر ددرا مددا          تبصره   
 رر  تعیین تکلیل خواند شد.

رگده  ب ریشنهاد دننددگان مودیندد طیمدت کدل ریشدنهادی را بده تیکیدب ندر طععده در ردیدل مربوزده             ه
 به عدد ر ثررا ر به ریال درج نمایند. ریشنهاد طیمت

 .مغایرا طیمت عددی ر ثررفی، مالو طیمت اعالمی به ثررا خواند بوددر صورا  و 

 به ریشنهاد نای ناطق، خ  خورده، ناخوانا ر مشررا ترتیا اثر داده نخواند شد.  ز

ندر یدب ا  طععده ندای منددرج در جددرل       ریشنهاد دننده ای کده بدا ترین طیمدت ریشدنهادی را بدرای        ح
، مشدررا بدر اینکده ا  طیمدت رایده اعدال  شدده کمتدر نباشدد، بعندوان برندده            ارائه داده باشد ریشنهاد طیمت

 مزایده اعال  خواند شد.

 شد. خواند انجا  کشی طرعه اساس بر برنده اعال  ،برابر ریشنهاد اند یا در رجود صورا در   1تبصره 

در  توجه به شرای  مزایده، در صدورا ارائده ریشدنهاد طیمدت ن ددی ر اطسدازی بدرای یدب طععده         ا ب   2تبصره
)ن دوه ررداخدت( طیمدت ندای ریشدنهادی یکسدان        3-4 بدر اسداس بندد    ر  ا  انجا  معادل سا ی صورتی که

 ریشنهاد ن دی می باشد.ارائه کننده ارلویت انتخاه برنده با  ،گردد

تواننددد در صددورا نیددا   ددمن نمدداننیی بددا کارشددناس موسسدده بدده شددماره تمدداس  مزایددده گددران مددی  ط
 .نمایند( ا  طععاا مو وع مزایده با دید گذاری)راثد فررش ر سرمایه 035- 36882224

مزایده گر اعال  مدی دارد کده ا  م دل طععداا مو دوع مزایدده با دیدد نمدوده ر رد  ا  رریدت آن ندا ر              ی
نا  تأییدد مینمایدد   ت.  دم نسبت به شدرکت در مزایدده اطددا  نمدوده اسد      ،الع کاملطبول شرای  موجود ر با از

که ا  ندر ل داا ا  کدم ر کیدل مو دوع مزایدده آگدانی کامدل دارد، ا  ایدن رر ثد  نرگونده اعترا دی را در             
 آینده ا  خود سلا ر ساط  می نماید.

ر م ددل با گشددایی، سددالن نمددای    09/05/1401رر  یکشددنبه  10:30 مددان با گشددایی راکدداا سدداعت    ک
 ری ثمدور یدب نیدر نمایندده    ثمدور ریشدنهاد دنندده یدا     دانشیاه ریا  نور راط  در بلوار دانشجو می باشدد.  

 جلسه مذکور بالمان  است. نامه کتبی درنمراه با معرفی
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آسدیالت(  ،  یرسدا ی، جددرل گدذاری   آماده سا ی نهایی طععاا مورد مزایده شدامل اجدرای کامدل معدابر )      ل
 9ر اجرای شبکه آه )به تیکیدب آه شدره ر بهداشدت، آه فمدای سدبز( ر شدبکه بدرن ثدداک ر بده مددا           

 ماه ا  تاریخ انع اد طرارداد خواند بود. 12ماه ر شبکه گا  ر فیبرنوری ثداک ر به مدا 
 با درخواست مالب انجا  خواند شد. ر ت ویل  مین ر  ا  انع اد طرارداد

ر تغییدر   طععداا مو دوع مزایدده    صرفا  با برنده مزایدده انجدا  خواندد شدد ر امکدان انت دال       انع اد طرارداد  م
تدا  مدان ررداخدت     مدان ابدال  برندده     ا  ر طبل ا  تسویه ثساه کامل بهای  مین میسدر نمدی باشدد   مالب نا  

 .ار خواند بودزدر رنن مزایده گ ، طععه مورد نظرتمامی ثمن ر تسویه ثساه کامل مالی

معاملدده بددرای  صددورتی کدده مزایددده گددر در انجددا  نددر یددب ا  تعهددداا خددود ا  طبیددل ررداخددت ثمددندر   ن
ر ت ویدل ادب ندای مربدوا بده اطسداا، ثبدت ادب         ، صددرر  ن دی ر سهم ثمن خریدنای اطسازیخریدنای 

نای صادره در سامانه صیاد تاخیر نماید خرید مشدارالیه منیسدخ بدوده ر تمدمین شدرکت در مزایدده ی ندامبرده  دب          
 ر مزایده گر ث  زرس نر گونه ادعا ر اعترا ی را ا  خود سلا ر ساط  می نماید.خواند شد 

 نحوه پرداخت    -4
 ررداخت مبل  به در ررش  یل خواند بود:

 .  می باشد تاریخ ابال  برندها  رر   10درا مدا ررداخت کل مبل  ثداک ر پرداخت نقدی   – 1-4

درصدد ا  کدل مبلد  ریشدنهادی      40در ایدن ررش ریشدنهاد دنندده مدی بایسدت      پرداخت اقساطی   -2-4
رر  ا  تداریخ ابدال  برندده بایسدتی بده ثسداه        10را ب ورا ن دی ررداخت نمایدد کده ثدداک ر ددرا مددا      

مداه بایسدتی تسدویه گدردد )ادب ندای        18 درصد باطیماندده زدی مددا اطسداا     60مزایده گزار راریز گردد ر 
دد ر در صدورتی کده ادب ندای       تاریخ ابال  برندده ت ویدل راثدد مدالی گدر     ارر   10اطسازی باید درا مدا 

 ارائه گردد(. نیز یادص باشد باید گوانی ثبت در سامانهبنی  

با توجده بده اینکده در ررش ریشدنهاد طیمدت ن ددی ر اطسدازی جهدت ررداخدت ردی  بیندی شدده              -3-4
 است برای م ایسه ر انتخاه برنده، مزایده گزار به این ررش عمل خواند کرد:

 اهدل  بدا  ، دره کدرده   25/1را در عددد   با ترین مبلد  ریشدنهادی ن ددی   درصد  ش تدر ریشنهادنای خرید ن دی، 
 م ایسده شدده ر مبلد  بدا تر     بدا بدا ترین طیمدت ریشدنهادی اطسدازی      ،درصد باطیمانده جم  خواند شد مبل  ثاصله

 برنده مزایده می باشد.

  نحوه ارائه مدارک   -5

 ثاری:  « الل » راکت  -1
 .  مانت نامه شرکت در مزایده  -
 ثاری:« ه » راکت  -2
 .ریشنهاد طیمت برشبه جز ، کررکی )ن شه( که به اممای مزایده گر رسیده باشدکلیه اسناد مزایده ر برگه  -

 )انانهه اشخاص ث وطی باشند     است به مهر شرکت نیز ممهور گردد(.

 کپی صی ه ارل شناسنامه ر کارا ملی اشخاص ث ی ی )با ت ویر کامل ر با کیییت(. -
دارندددگان اممددای مجددا  تعهددد آرر ر کپددی کپددی آخددرین آگهددی تغییددراا اشددخاص ث ددوطی در خ ددوص  -

 صی ه ارل شناسنامه ر کارا ملی صاثبان اممای مجا  تعهدآرر .

 ثاری:  « ج » راکت  -3

 .برش ریشنهاد طیمت -

قررار مری گیررد کره بایسرری برر روی پاکرت        « پاکرت چهرارم   » ضمناً هر سه پاکرت بصرورت سرر بسرره در     
 یماس مزایده گر قید شود. مذکور عنوان مزایده، نام و نشانی و شماره
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 فردی پیشنهاددهنده اطالعات برگه
 لطفا یمامی بخش های ذیل را بصورت خوانا و دقیق یکمیل نمایید: تذکر مهم. 

 

 تاریخ تنظیم: -1

 

 نا  ر نا  خانوادگی: -2

 نا  ردر: -3

 شماره شناسنامه: -4

 تاریخ تولد: -5

 م ل صدرر: -6

   کد ملی: -7

 :کد استان                                            تلین ثابت: -8

 نمراه: -9

  کد رستی: -10

 نشانی م ل سکونت: -11

 

 

 عمل می باشد. وی و مالك یاه قانونگقانون ثبت، تا اعالم آدرس جديد از سوی متقاضی، آدرس فوق، اقامت 34ماده  3بر اساس تبصره :تذکر
 

 ن وه ازالع ا  برگزاری مزایده:  -12

 رسای      ت موسسهسای       ارلیکیشن کوثر      شبکه نای اجتماعی     آگهی رر نامه     ریامب
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 مجتمع کاریزبوم کوثر ضوابط ساخت و ساز اراضی باغ ویالیی فاز سوم

 رعایت ضوابط ذیل از سوی خریدار الزامی می باشد.* 

 ب ورا  یل خواند بود:   یربنای مجا  با توجه به مساثت طععااسعح  -1

  مساثت طععه

  )مترمرب (

  یر مین ثداک ر

 )مترمرب (

 ثداک ر نمکل

 )مترمرب (

 زب ه ارل ثداک ر

 )مترمرب (

 50 150 150 1250تا  801 ا 

 (. ارلویت با اسکلت بتنی است ) نوع سا ه اسکلت فلزی یا بتنی باشدترجی ا   -2

 .نمکل بالمان  است مساثت زب ه معادلمتر،  5/1با رعایت ارتیاع کرسی به میزان ثداک ر  اثداث  یر مین -3

   باشد.می متر 50/3زب اا نمکل ر ارل  کل تا کلارتیاع  -4

 باشد.می متر 50/8با اثتساه ثداک ر کرسی، نمکل ر ارل بدرن دستیاه رله  ثداک ر ارتیاع کل بنا -5

 ر سایر دیوارنا الزامی است. سمت معبرمتر فاصله ا  دیوار  3رعایت ثداطل  .ساختمان ثداطل سه بر آ اد داشته باشد     است -6

 .است زول  مین درصد 40میزان ریشرری ساختمان ثداک ر  -7

 درصد مساثت طععه به فمای با  الزامی است. 60اخت اص  -8

ر  یدب راثدد رارکیندل الزامدی اسدت     سداخت   بدا  ریدال  گدردد ر بده ا اء ندر    تل ی مدی  با  ریالعنوان یب ه نر طععه  مین ب -9

 بینی شود.نای رارو ا افه ری توصیه می شود در فمای با  ازراا ساختمان م ل

 د.عنوان راثد مجزا تل ی نخواند شه ر بباشد ر  یر طابل تیکیب میاثداث زب ه ارل ت ت عنوان توسعه نمکل  -10

 نرگونه تیکیب طععاا با  ریالیی ممنوع می باشد.: تو یح

صدورا بدا    ه ندای سدبب ر بد   ندا نباشدد ر بدا سدا ه    متراژ آ ای  ر سایه بان در صورتی که مت ل به بنای اصدلی یدا تدراس    -11

 شود.زراثی شود جزء  یربنا م سوه نمی

   شود. یر بنا م سوه نمی ءمترمرب  جز 15اثداث تراس مس ل با ثداک ر مساثت  -12

شدود ثتدی اگدر بده     صدورا ایدن متدراژ جدزء  یربندا م سدوه نمدی       اثداث سکونای بدرن س ل بالمدان  اسدت در ایدن    -13

در  گدردد.  یربندا م سدوه مدی    ءن جدز آسدکونا بدا  باشدد متدراژ      لیکن در صورتی که فمدای  یدر ایدن    ساختمان مت ل باشد.

 اثداث سکونا اشرافیت امالو مجارر باید رعایت شود.

 کاری رشت با  الزامی است.اجرای روش  رری عای  -14

 باشد.مجا  نمی بهره برداری ا  راثد با  ریال به عنوان راثد نای خدماتی، تجاری ر نرنوع کاربری دییری بجز با  ریال -15

لدذا  معاب   واب  م وه، اجرای نمای ساختمان ر دیدوار مشدرا بده خیابدان ب دورا صدد در صدد سدنل مجدا  نیسدت،            -16

گدل، کانیدل، سدیمان، ادوه     مسداثت( بدا سدایر م دالح )آجدر، سدیم       %20    است برای زراثی نما ا  ترکیا سنل )ثدرد 

 ر...( استیاده شود.  

  شود ا  ساخت دیوار با ارتیاع خیلی بیشتر یا خیلی   توصیه می  ؛متر است 5/2ارتیاع مناسا برای دیوارنای ازراا با  ریالنا ثدرد   -17

توان  در این صورا عد  اشرافیت به امالو مجارر را می سانتیمتر باشد    70شود جز در مواردی که کرسی ساختمان بی  ا     کمتر ررنیز 

تراس با تر باشددد )برای     کلسددانتیمتر ا   70/1رری دیوار به ترتیبی که    تأمین نمود لیه تراس  اا  زری  افزای  ارتیاع دیوار تا منتهی  

 .و مجارر رعایت  واب  ساخت ر سا  الزامی است(جلوگیری ا  اشرافیت به امال
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