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 تعالی بسمه
 

 مزایده گزار : موسسه کوثر یزد 
 مزایده گر : 

 پیشنهاد دهنده گرامی؛
مجتما  ررننیای تیری ای توریساتی کاوثر یازد        تجااری  این موسسه در نظر دارد تعدادی از قطعاا  ارایای  

( بااه شاارس لیساات ریوساات را ب ااور  ن ااد ر اقساااا از زریاا  برگاازاری مزایااده  کااوثر )مجتماا  کاااریزبو 
عمومی به رررش برساند. لذا خوانشمند اسات قیمات ریشانهادی خاود را ثاداک ر تاا رایاان رقات اداری ررز         

)قابل تمدید از ساوی مزایاده گازار( در راکات  م ر مهار شاده باه راثاد دبیرخاناه           08/05/1401شنبه مورخ 
اری موسساه باه   ( سااختمان اد کاوثر  تیات ) مجتما  کااریزبو     –بزرگراه یازد   5ر در کیلومتراق   این موسسه
ت ویال نماوده ر رساید دریارات نمایناد. جهات کسات ازالعاا  بیشاتر باا شاماره             8914172066کدرستی 

 تماس ثاصل ررمایید.   )درتر رررش ر سرمایه گذاری( 035- 36882224

یا    راردی ریشانهاددننده،  یا  بارگ رار  ازالعاا       ،برگ شارای  مزایاده   سهاسناد مزایده شامل  تبصره:
یا  بارگ رار     ر  کررکای قطعاا    در بارگ  ، 2ر  1طعا  تجاری رردیس ناای رااز   برگ یواب  ساخت ر ساز ق

ریاا  صارراا از زریا  کاار  باان ی باه        1.000.000به انضما  چهار ر ره راکت کاغذی باه مبلا     ریشنهاد قیمت
 رررش می رسد.

 موضوع مزایده:  -1
مجتما  ررننیای تیری ای توریساتی کاوثر یازد        2ر  1تجااری راردیس ناای رااز      قطعه از ارایی سهرررش 

 ریوست. نای کررکیتیت براساس  -بزرگراه یزد  5 ( راق  در کیلومترکوثر )مجتم  کاریزبو 

 :)مزایده گر(  پیشنهاد دهنده -2
   مزایده شرکت نمایند.کلیه اشخاص ث ی ی ر ث وقی می توانند در 

در صااورتی ه ریشاانهاد دننااده شااخب ث ااوقی باشااد، ال اااآ نمااودن اخاارین اگهاای ت ییاارا  شاارکت در 
 خ وص دارندگان امضاء مجاز تعهدارر که در ررزنامه رسمی درج شده ، الزامی است. 

 می است.در صورتی ه ریشنهاد دننده ررد ث ی ی باشد ال اآ نمودن کپی کار  ملی ر شناسنامه الزا

 شرایط مزایده:  -3

 الف: تضمین شرکت در مزایده:
به نمراه ریشنهاد خود بایاد یا  ر اره تضامین شارکت در مزایاده را باه مبلا           ) مزایده گر ( ریشنهاددننده

 ریا  ( به ی ی از صور  نای مشررثه زیر تهیه ر تسلیم نماید. 2.000.000.000ریا  )  میلیارد در
  .نی  مزایده گزار )مؤسسه کوثر یزد(مانه به  3 اعتباریمانت نامه بان ی با  -الف 

نازد بانا  ملای شاعبه      0106663012000ب ا رسید باان ی راریاز رجاه ماذکور باه ثسااب شاماره         
 .( IR900170000000106663012000مرکزی به نا  مؤسسه کوثر یزد )شماره شبا :  

 0106663012000باه ثسااب شاماره    چ  بین بان ی یاا چا  تضامین باان ی باه مبلا  ماذکور         -ج 
نااازد بانااا  ملااای شاااعبه مرکااازی باااه ناااا  مؤسساااه کاااوثر یااازد )شاااماره شااابا :       

IR900170000000106663012000 ). 
 .ضمناً به هیچ عنوان چک های شخصی به عنوان تضمین شرکت در مزایده قابل قبول نمی باشد

  تضمین روآ برای نار قطعاه مای باشاد. در صاورتی کاه ریشانهاد دنناده، مت ایای بای  از           مبل :1تبصره 
 ی  قطعه باشد مبل  تضمین بایستی متناست با تعداد قطعه نای مورد نظر ارائه گردد.
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در صااورتی ه مبلاا  تضاامین شاارکت در مزایااده متناساات بااا تعااداد قطعااا  ریشاانهادی نباشااد، :2تبصــره 
تیت قطعا  منادرج در لیسات ریشانهادی از ردیاف ار  باه اخار تخ ایب ر ت امیم         تضمین ارائه شده به تر

 گیری می شود.

در صورتی ه برنده مزایده در مهلات م ارر نسابت باه راریاز رجاه ریشانهادی اقادا  ننمایاد ایان اقادا              ب:
ناای  مشااارالیه بااه عنااوان ان اارات از قیماات ریشاانهادی تل اای شااد ر تضاامین شاارکت در مزایااده نااامبرده باادرن 

 شود ر مزایده گر ث  نیچیونه ادعا ر اعترایی را نخواند داشت.تشرییا  قضایی به نی  مزایده گزار یب  می

در صورتی که ارائه کننده با ترین قیمت ریشنهادی در مهلت م ارر نسابت باه راریاز رجاه اقادا  ننمایاد تضامین          ج:
ر  اماادگی ررداخات بهاای زماین معااد  مبلا        شرکت در مزایده مشارالیه یب  خواناد شاد در صاورتی کاه نیار د     

ریشنهادی نیر ار  را داشته باشد رس از دریارت رجاه ، قارارداد راررش زماین باا شارای  ریشانهادی نیار ار  باا ری          
 منع د می گردد در غیر این ور  مزایده نسبت به قطعه مزبور تجدید خواند شد.

غیار از نیار در ، فارت ماد  یا  نیتاه راس از         تضمین شرکت در مزایده سایر ریشانهاد دننادگان باه    :د
درخواست کتبی ریشنهاد دننده )با ارائه کپی کاار  شناساایی معتبار( عینااا مساترد خواناد شاد ر شارکت         
کننده در مزایده ث  ادعای نی  گوناه ساود ر یاا کاارمزد را بارای ایان ماد  نادارد ر باا امضااء  یال ایان             

 .سلت ر ساق  می نمایدی را از خود اسناد ، ث  نرگونه ادعای

 15تضمین شرکت در مزایده نیار در  راس از تعیاین ت لیاف برناده مزایاده ر ثاداک ر فارت ماد           تبصره : 
 ررز تعیین ت لیف خواند شد.

عادد ر  ریشنهاد دنندگان موفیند قیمت کل ریشانهادی را باه تی یا  نار قطعاه در ردیاف مربوزاه باه          :ه
 .ثررت ر به ریا  درج نمایند

 صور  م ایر  قیمت عددی ر ثررری، مالم قیمت اعالمی به ثررت خواند بود.در  و:

 به ریشنهاد نای ناقب، خ  خورده، ناخوانا ر مشررا ترتیت اثر داده نخواند شد. :ز

ریشنهاد دننده ای کاه باا ترین قیمات ریشانهادی را بارای نار یا  از قطعاه ناای منادرج در جادر              :ح
این ه از قیمات رایاه اعاال  شاده کمتار نباشاد ، ارائاه داده باشاد، بعناوان برناده           ریشنهاد قیمت، مشررا بر 
 مزایده اعال  خواند شد.

 شد. خواند انجا  کشی قرعه اساس بر برنده اعال  ،برابر ریشنهاد چند یا در رجود صور  در : 1تبصره 

اقساازی بارای یا  قطعاه در      با توجه به شرای  مزایده، در صور  ارائاه ریشانهاد قیمات ن ادی ر     : 2تبصره 
) ن اوه ررداخات ( قیمات ناای ریشانهادی       3-4صورتی کاه راس از انجاا  معااد  ساازی بار اسااس بناد         

 ی سان گردد ارلویت انتخاب برنده ، با ارائه کننده ریشنهاد ن دی می باشد.

اس  مزایده گاران مای توانناد در صاور  نیااز یامن نمااننیی باا کارشاناس موسساه ) باه شاماره تما              :ط
 .طعا  مویوع مزایده بازدید نمایند( از ق 035- 36882224

مزایده گر اعال  مای دارد کاه از م ال قطعاا  مویاوع مزایاده بازدیاد نماوده ر راس از رریات ان ناا ر             :ی
یامناا تیییاد مای    . قبو  شرای  موجود ر با ازاالع کامال نسابت باه شارکت در مزایاده اقادا  نماوده اسات         

ز کام ر کیاف مویاوع مزایاده اگاانی کامال دارد، از ایان رر ثا  نرگوناه اعترایای را           نماید که از نر ل اظ ا
 در اینده از خود سلت ر ساق  می نماید.

ر م اال بازگشااایی، سااالن نمااای    09/05/1401ررز ی شاانبه  10:30زمااان بازگشااایی راکااا  ساااعت   :ک
ده یاا ثضاور یا  نیار نمایناده ری      دانشیاه ریا  نور راق  در  بلوار دانشجو می باشاد. ثضاور ریشانهاد دننا    

 نمراه با معرری نامه کتبی درجلسه مذکور بالمان  است.

، باارآ منااوا بااه ارائااه ساابزاب شاارب ر بهداشاات، اب رضااای راگااذاری انشااعاب نااای ت ویاال زمااین ر  :ل
درخواست کتبی مت ایی ر رس از ارائاه ر ت اویت زارس کامال ریشانهادی شاامل ن شاه ناای معمااری اعام           
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راس  گااز ر ریبار ناوری     مااه( ر ام اان اخاذ انشاعاب     3 ثداک ر فرت مد ابنیه می باشد. ) راز م وزه سازی 
 .میسر می باشدبهره برداری از رررژه  از

انع اد قرارداد صرراا با برنده مزایاده انجاا  خواناد شاد ر ام اان انت اا  قطعاا  مویاوع مزایاده ر ت ییار            :م
کامال بهاای زماین ر اجارای کامال زارس میسار نمای باشاد ر از زماان اباال             نا  مال  قبل از تسویه ثساب 

  ار خواند بود.زبرنده تا زمان ررداخت تمامی ثمن ر تسویه ثساب کامل مالی در رنن مزایده گ

سارمایه گاذار    ،بری اعالمای ری کاربری نای متیاار  مای باشاد کاه بار اسااس کاا       ادار ،تجاریزمین نای  :ن
جهت ازاالع از شارای  ر ن اوه ارائاه زارس باا راثاد رنای موسساه          باید زرس ریشنهادی خود را ارائه نماید ر 

 تماس ثاصل ررمایید. 035 - 36882223به شماره 
زارس خاود    مااه  48فارت مهلات   بایاد  سارمایه گاذار    ی شرا ساخت می باشاد ر اکور داریمناا زمین نای مذ
 .صور  قرارداد مذکور رسخ می گردد در غیر این ساند،را به بهره برداری بر

در صورتی که مزایده گر در انجا  نر ی  از تعهادا  خاود از قبیال ررداخات ثمان معاملاه بارای خریادنای ن ادی ر          : س
چ  ناای مرباوا باه اقسااا ، ثبات چا  ناای صاادره در ساامانه صایاد           سهم ثمن خریدنای اقسازی، صدرر ر ت ویل 

خرید مشارالیه منیسخ بوده ر تضامین شارکت در مزایاده ی ناامبرده یاب  خواناد شاد ر مزایاده گار ثا            تاخیر نماید 
 .زرس نر گونه ادعا ر اعترایی را از خود سلت ر ساق  می نماید

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

   می باشد.ررز از تاریخ ابال  برنده  10ثداک ر فرت مد  ررداخت کل مبل   پرداخت نقدی: –1-4

درصاد از کال مبلا  ریشانهادی      30در ایان ررش ریشانهاد دنناده مای بایسات      پرداخت اقساطی:  -2-4
ز تااریخ اباال  برناده بایساتی باه ثسااب       اررز  10ثاداک ر فارت ماد     کاه  را ب ور  ن دی ررداخت نمایاد  

 چا  ناای  ) مااه بایساتی تساویه گاردد     48درصد باقیمانده زای ماد  اقسااا     70مزایده گزار راریز گردد ر 
از تاریخ ابال  برناده ت ویال راثاد ماالی گاردد ر در صاورتی کاه چا  ناای          ررز  10اقسازی باید فرت مد  

 نیر ارائه گردد(. صیاد بنی  می باشد باید گوانی ثبت در سامانه

اسات   ادی ر اقساازی جهات ررداخات رای  بینای شاده        با توجه به این ه در ررش ریشنهاد قیمت ن -3-4
 برای م ایسه ر انتخاب برنده ، مزایده گزار به این ررش عمل خواند کرد :

یارب کارده ، باا سای      25/1نیتاد درصد باا ترین مبلا  ریشانهادی ن ادی را در عادد      در ریشنهادنای خرید ن دی، 
قیمات ریشانهادی اقساازی م ایساه شاده ر مبلا  باا تر        درصد باقیمانده جم  خواند شد مبل  ثاصاله باا باا ترین    

 برنده مزایده می باشد.

  نحوه ارائه مدارک : -5
 ثاری:  « الف » راکت  -1
 .  انت نامه شرکت در مزایدهیم -
 :  ثاری «ب » راکت  -2
 .ریشنهاد قیمت برگبه جز ، ( که به امضای مزایده گر رسیده باشدکلیه اسناد مزایده ر برگه کررکی )ن شه -

 )چنانچه اشخاص ث وقی باشند  ز  است به مهر شرکت نیز ممهور گردد(.

 کپی صی ه ار  شناسنامه ر کار  ملی اشخاص ث ی ی )با ت ویر کامل ر با کیییت(. -
کپاای اخاارین اگهاای ت ییاارا  اشااخاص ث ااوقی در خ ااوص دارناادگان امضااای مجاااز تعهااد ارر ر کپاای   -

 کار  ملی صاثبان امضای مجاز تعهدارر .صی ه ار  شناسنامه ر 

 ثاری:  « ج » راکت  -3

 برگ ریشنهاد قیمت. -
بهر روی پاکهت   گیهرد کهه بایسه ی    قهرار مهی  « پاکهت چههارم   » ضمناً هر سهه پاکهت بصهورت سهر بسه ه در      

 گر قید شود.، نام و نشانی و شماره تماس مزایدهمذکور، عنوان مزایده
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 فردی پیشنهاددهنده اطالعات برگه
 لطفا تمامی بخش های ذیل را بصورت خوانا و دقیق تکمیل 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 س ونت: -11

 

 

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

 

 ن وه ازالع از برگزاری مزایده:  -12

 رسای      سایت موسسه      ارلی یشن کوثر       شب ه نای اجتماعی     اگهی ررزنامه     ریام 
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 ضوابط ساخت و ساز اراضی تجاری داخل فاز یک و فاز دو

 * رعایت ضوابط ذیل از سوی خریدار الزامی می باشد.

 های مجاز: استفاده -1

ررزاناه )خوارباار، میاوه ر سابزی، ناانوایی، ق اابی ر لبنیااتی(،        راثدنای خریاد   ) کاربری تجاری(: B9و  B7قطعات 

رررشای(، شاعت    ناای م ارت شاهر ررساتا، نوشات ارازار، اجیال       راثدنای خرید نیتیی )سورر مارکات، رررشایاه  

نااا، نااای معااامال  امااالم، بازارچااهال ساانه ر موسسااا  مااالی ر اعتباااری، بنیاااهنااای قاار نااا ر صااندرآباناا 

ناای بیماه،   ناا، شارکت  جا  رالساتی ، لاواز  خاانیی، لاواز  صاوتی ر ت اویری، کتابیررشای       رررشیانهای منساو 

ناا ر درااتر بازرگاانی ر تجااری،     ناا، باازار، شارکت   ناای صانوت مختلاف ر باورس    نا، راساته رررشیداررخانه، عمده

موسساا    ناا، روشاام،  ای، مبال رررشای  ناای بازرگ زنجیاره   راثدنای خرید خاص ر بلناد ماد  مانناد رررشایاه    

 تجاری راردا  ر صادرا ، رررشیاه عریه صنای  دستی ر ررش.

شاا  ر تاا ر   ناای راوآ الاذکر، رساتوران، کااری     عالره بر اساتیاده  تفریحی(: -)کاربری تجاری B13 قطعه

 نای مجاز است.رذیرایی نیز در این قطعه از استیاده

 درصد. 100درصد ر ثداک ر  50سطح اش ا  به میزان ثداقل   -2

 درصد. 150درصد است به میزان  100که سطح اش ا  ثداک ر تراکم ساختمانی در صورتی -3

اثداث ثداک ر در زب اه بادرن اثتسااب زیارزمین )باه عناوان انباار، تاسیساا  ر رضاانای رشاتیبانی(            -4

د. در قطعا  مجاز است. مشررا بار این اه زیارزمین ر زب اه ار  باه عناوان راثاد مسات ل م ساوب نیارد          

 بدین جهت دسترسی مست یم )به است نای رارکینگ( به زیرزمین ر زب ه ار  از معبر ممنوع است.

 متر. 5/4ارتیاع میید زب ه نم ف ثداک ر  -5

 متر.سانتی 70ارتیاع کف زب ه نم ف از معبر ثداک ر  -6

 متر. 9ثداک ر ارتیاع بنا  -7

ن کاه از رضاای بااز ر معبار قابال رریات باشاد، اعام         نای سااختما اجرای نماسازی نماننگ در کلیه جبهه -8

 از داشتن یا نداشتن بازشو، الزامی است.

ناای مجاارر معبار    درصاد سانگ بارای نماای جاداره      30: استیاده از اجر، سنگ با نسابت ثاداک ر   1توییح 

 شود.توصیه می

رلازی، نماناای   ناای  : استیاده از م االح م انوعی مانناد صای ا  رای  سااخته کامپوزیات، ررآ       2توییح 

 باشد.ای، سرامی  ر کلیه نمانای غیرمتعارت برای ساخت جداره مجارر معبر ممنوع میشیشه

 مترمرب  زیربنا الزامی است. 100تامین ی  عدد رارکینگ به ازای نر  -9

 باشد.تبدیل راثدنای تجاری به با  ریال مجاز نمی  -10

 نا مجاز است.ا در ایالع مجارر رارمر نیو رذیری بن ریاده بدسترسی ر تعبیه در -11

 دار، اثداث سوله ر شیررانی ممنوع است.نای شیتاستیاده از س ف -12

 .نشانی الزامی استبینی کلیه مباثث م ررا  ملی ساختمان در ارتباا با مباثث ایمنی ر ات ری  -13

نااا ر یااواب  اعااال  شااده از سااوی رعایاات کلیااه میاااد ر م ااررا  ملاای ساااختمان ر اخاارین بخشاانامه -14

 مراج   ی الس در اثداث بنا الزامی است. 

 رعایت کلیه یواب  ر م ررا  مربوا به عبور ر مررر معلولین الزامی است. -15
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 گر:                                                 امضاءنام و نام خانوادگی مزایده
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  B9و   B7قطعه های  کروکی –نقشه 
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 B13 کروکی –نقشه 

 

 

 


