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 یک ملک مزایدهآگھی فروش جھت 
 متعلق بھ کشور ایتالیا  

5، خیابان حافظ، کوچھ ھاتف، پالکواقع در  
2014/10/20 (1393/07/28) 

 
 الف) شرایط کلی

موازین جاری.. 1  
 18 - 2440جاری توسط قوانین ایتالیا (الیحھ شماره  مزایدهموازین عملیات 

) تعیین 1967ژانویھ  5-18، الیحھ شماره1924می 23 -827، الیحھ شماره  1923نوامبر 
 گردیده اند.

 مدنی ایران بر اساس قانون مزایدهسند انتقال ملک پس از اتمام عملیات 
 تبیین می شود.

را در قبال تنھا یک  مزایدهاختیارعملیات  وزارت امور خارجھ ایتالیا
در  داردو مکفی ارزیابی کند دارد، ھمچنین اختیار مناسبپیشنھاد خرید کھ 

 ،، بر اساس قوانین جاری آن را ابطال، تعلیق و یا تمامی مراحل مزایده 
.بازپس گیرد  

بر اساس اگھی جاری وپیوست ھای ان تعیین گردیده اند شرایط شرکت در مزایده 
 و شرکت کنندگان باید پیشاپش  قبل از ارائھ پیشنھاد ان را مطالعھ نمایند.

 
.موقعیت و حدود ملک:2  

ملکمشخصات   
تھرانشھرداری:  

5خیابان حافظ، کوچھ ھاتف، پالک آدرس:  
تھران، شماره  3، ناحیھ 21416، شماره ثبت260787شماره سندشماره ثبت:

199، صفحھ  149،دفتر18127ملک  
مترمربع  90،65  مساحت مشاع:       
مترمربع  332،85 مساحت بنا:                    

  ملک: خالی وضعیت
کلنگی :بنا وضعیت  

 پیش شرط
 ھیچ مانع قانونی ندارد

 
ملک رویت  

این امکان وجود دارد کھ ملک و ضمائم آن از جانب خریدار کھ نمایندگی وی بر 
رویت توسط قرار قبلی با مسئول فروش یا نماینده اساس مدارک تایید گردیده 

.گردد  
کی برای دریافت اطالعات جامع تر در باره ملک می توان بھ ادرس الکترونی

 مسئول فروش تماس حاصل نمود.
 
 

قیمت پایھ مزایده.. 3  
1. 99،842.459یورو قیمت پایھ تعیین شده بھ   

 



. روش انجام مزایده.4  
معادل و یا بیش از قیمت پایھ کھ با اعالم پیشنھاد ھای مخفی  مسابقھالف) 
برگزار خواھد شد. اعالم شده اند مزایده  

سفارت " آگھی مزایده کھ نزد 2شماره پشنھادات باید بر اساس" پیوست ب) 
و در سایت اینترنتی تھرانایتالیا در  

WWW.ambteheran.esteri.it 
 تنظیم گردند.

پ) تمامی شرکت کنندگانی کھ از مفاد این اگھی پیروی نکرده اند از شرکت در 
 مسابقھ حدف خواھند شد.

ھ واجد شرایط ( افراد حقیقی و حقوقی، خصوصی و عمومی) کت) تمامی کسانی کھ 
الزم برای عقد قرارداد با مدیریت ایتالیا بوده و اختیارات خویش را برای 

را دارند. مسابقھعقد قرارداد ارائھ نمایند حق شرکت در این   
بجز موارد پیش بینی  -◌ٍث) مزایده،چنانچھ حتی یک پیشنھاد معتبر ارائھ نگردد

ابطال می گردد. -کلیشده در شرایط   
 

کت در مزایدهب) چگونگی شر  
. مقررات شرکت1  

بھ منظور شرکت در مسابقھ، شرکت کنندگان بایستی پیشنھاد مالی خویش را با 
شرایط کلی (در غیر اینصورت حذف خواھند شد) بھمراه مدارک  4توجھ بھ بند ب

 1393آذر 13 روز 13:00تا پایان ساعت  الزم ذکر شده بھ سفارت ایتالیا در تھران
)ارسال نمایند. 2014دسامبر 04(    

الی  09:00پیشنھادات می توانند بھ صورت حضوری بھ دفتر نام برده از ساعت 
( در قبال ارائھ پیشنھاد رسید دریافت خواھد شد) از دوشنبھ تا جمعھ  13:00

یا توسط پست سفارشی ( در صورت عدم دریافت پیشنھاد مسئولیت بعھده شرکت 
تاریخ و ساعت اعالم شده از  بھرسیدمھمورکننده است) ارسال گردد. در ھر صورت 

 طرف سفارت ایتالیا معتبر است.
فاقد اعتبار است. )پست سفارشی مدارک(بھ صورت تاریخ ارسال  

 مدیریت از ھر گونھ مسئولیتی بدلیل عدم یا تاخیردر دریافت مدارک مبراست.
 

. مدارک الزم2  
ر صورت عدم ارائھ شرکت کنندگان بایستی مدارک زیر را ارائھ نمایند. ( د

 مدارک حذف خواھند شد)
) بھمراه یک کپی از 1جایگزین گواھی (پیوست شماره  معتبر الف) اقرارنامھ

مصون  ،اتحادیھ اروپا/2004/18ایین نامھ  45مدرک شناسایی، کھ بر اساس ماده 
: دلیل حذف باشد، ارائھ نمایند، اللخصوصھرگونھ  از  
ذکر نماید کھ اقرارنامھ  باید در یقی باشد،در صورتی کھ شرکت کننده شخص حق●

کھ باعث شود فرد فاقد صالحیت عقد  است عدم سوءپیشینھ یا عدم محکومیتیدارای 
.استقرارداد با بخش خصوصی یا دولتی   

، یا شراکتی فردیدر صورتی کھ شرکت کننده سرمایھ گذار است، بصورت ●
دم ورشکستگی یا باز پرداخت مبنی بر ع تام االختیار بایداقرارنامھ نماینده 

عدم سوءپیشینھ یا عدم باید و اقرانامھ بوده دیون در قبال طلبکاران شرکت 
عقد قرارداد با بخش  صالحیت محکومیت ھایی کھ موجب از دست دادن یا تعلیق

  .می گردد را گواھی نماید خصوصی یا دولتی
تام نماینده  شرکت دولتی باشد، اقرارنامھ یک در صورتی کھ شرکت کننده●

مبنی بر عدم وجود سوء پیشینھ در امور مالی مانند ورشکستگی یا باز  االختیار
 پرداخت دیون در قبال طلبکاران شرکت.

شرکت کننده با شناخت کامل بدون ھیچ قید و شرطی تمامی مفاد این مزایده را ●
 پذیرفتھ باشد

احتمالی یھا در اختیار گذاشتن ادرس محل اقامت بھ منظور اطالعیھ●  
فردی کھ قرارداد را امضا خواھد نمود و طریق پرداخت مبلغ مقرر●  



روز پس از  180). پیشنھاد باید دارای اعتبار 2ب) پیشنھاد مزایده ( پیوست
 معرفی داشتھ باشد.

قبل از عقد قرارداد خرید و فروش مدیریت این اختیار را دارد تا اصل مدارک 
ھ ادارت مربوطھ صادر نموده اند را درخواست راک 1مربوط بھ خودگواھی پیوست 

ارتباط با می تواند از طریق ھمکاری مقامات مربوطھ در نماید. این موضوع 
.صورت گیرداقامت دارند  )از ایتالیا افرادی کھ در کشورھای دیگر(غیر  

عدم قبول پیشنھادات از طریق وکالت. 3  
این مطلب شامل شوند، پیشنھادات ارائھ شده از طریق وکالت پذیرفتھ نمی 

ی کھ فعالیت حقوقی دولتی یا شخصی و شرکت ھای شرکت ھای تام االختیارنماینده 
.سرمایھ گذارانھ دارند نمی شود  

. ضمانت4  
ھر شرکت کننده برای اینکھ بتواند در مزایده شرکت نماید، باید اصل مدارک 

خود برابر با  موقت بھ منظور ضمانت پیشنھاد سپردهدر نظر گرفتن رامبنی بر 
.ارائھ دھد % قیمت پایھ مزایده10  

بانکی یا توسط بیمھ نامھ انجام  ضمانت نامھضمانت فوق می تواند بھ صورت 
 شود.

 
خویش یا در مدارک مشابھ ان وجود وجوھی  شرکت ھای دولتی می توانند در بیالن

1. 99،842.459یورو  برابر با قیمت پایھ مزایده را گواھی نمایند.  
 

ارائھ مدارک پیشنھادقیمت .5  
مدارک مربوط بھ پیشنھاد قیمت ( مدارک و پیشنھاد) باید در زمان مقرر کھ در 

ذکر گردیده اند، در یک پاکت مخصوص، بصورت زیر ارائھ گردند. 1بند ب، بخش   
 پاکت.

  79/68آدرس: سفارت ایتالیا در تھران. خیابان نوفل لوشاتو، پالک 
قبال ذکر گردیده است. در طی زمان و شرایطی کھ  

فرستنده: مشخصات و آدرس فرستنده، و تقریر " مزایده عمومی تاریخ 
1393/مھر/28  

پاکت باید خدشھ نداشتھ باشد. بھ منظور اطمینان از عدم خدشھ پاکت الزم است 
 پاکت را بستھ و روی درب پاکت در ھر دو سمت امضا گردد.

ل پاکت باید دو پاکت دیگر قرار پاکت حاوی مدارک و پیشنھاد قیمت. در داخ
داد،  و درب پاکتھا را در ھر دو سمت امضا نمود ، عدم رعایت این نکتھ باعث 

محرومیت از شرکت در مزایده است. روی پاکتھا باید نوشتھ ھای زیر را ذکر 
 نمود:
آ " مدارک" پاکت  

 پاکت ب " پیشنھادقیمت"
رک را قرار داد، در غیر این مدارک. در پاکت آ "مدارک" باید سھ مد -پاکت آ
:مسابقھ  از شرکت در  محرومیت صورت  

آمده است را باید پرنمود؛ 1اقرارنامھ جایگزین کھ در پیوست  -1  
مبنی بر ارائھ ضمانت درخواستی -4مدارک درخواست شده بند ب، -2  
کپی کارت شناسایی معتبر -3  

را  2ادی پیوست پاکت ب " پیشنھاد قیمت". در این پاکت باید فرم پیشنھ
 قرارداد.

با تاکید این مطلب کھ درب پاکتھای آ و ب باید بستھ بوده ودر دو طرف امضا 
باطل خواھد گردید. مسابقھشوند. در صورت ارائھ مدارک ناقص شرکت در   

 
روش اجرای مزایده پ)  

 
بازگشایی پیشنھادات. نشست عمومی 1  

در تاریخ  اداتکمیتھ ارزیابی، پس از اتمام زمان ارائھ پیشنھ
تشکیل می گردد و تمامی  طی نشست عمومی  14:00ساعت  )04/12/2014(13/09/1393

کسانی کھ پیشنھاد خود را ارائھ داده اند و کسانی کھ بدین منظور وکالت 



دارند می توانند در آن شرکت نمایند. در این نشست پاکتھا باز شده و مدارک 
 ارائھ شده بررسی می گردند.

بھ نفع فردی کھ بجز در مواردی کھ در شرایط کلی ذکر شده اند،  واگذاری،
باالترین پیشنھاد را ارائھ داده است صورت می پذیرد ولو اینکھ تنھا یک 

 پیشنھاد، مناسب و متناسب، ارائھ شده باشد.
قیمت پیشنھادی باید مساوی یا باالتر از قیمت پایھ باشد. پیشنھادات پایین 

ل قبول نیستند.تر از قیمت پایھ قاب  
پیشنھادات مشروط یا نامعین و پیشنھاداتی کھ تنھا بھ یک پیشنھاد شخصی یا 

بصورت عدد و . پیشنھاد باید نمی شوند پذیرفتھھستندمتعلق بھ اشخاص دیگر 
ارائھ گردد؛ در صورت اختالف مابین عدد و رقم مکتوب قیمت بھ حروف نوشتھ رقم 

ردید.باالتر بھ نفع دولت محسوب خواھد گ  
. تساوی مابین پیشنھادات ارائھ شده. پیشنھاد باالتر2  

در صورتی کھ دو یا چند شرکت کننده یک پیشنھاد قیمت ارائھ نمایند، فقط از 
در ھمان دعوت می شود  بھ شیوه پیشنھادات سری، ،و توافقانھا ، در صورت حضور

 نشست پیشنھاد دیگری ارائھ دھند. 
افق برای ارائھ یک پیشنھاد جدید، از شرکت در صورت عدم حضور یا عدم تو
پیشنھاد  روز پس از نشست بھ ھمان شیوه اولیھ 2کنندگان دعوت می گردد طی 
 جدید خویش را ارائھ دھند.

پس از تحویل پاکتھا فردی کھ باالترین پیشنھاد را ارائھ نموده برنده اعالم 
اند از باالبردن  کھ پیشنھاد مشابھ دادهتی کھ متقاضیانی می گردد. در صور

پیشنھاد قبلی خود سرباز زنند، یا پیشنھاد جدید بار دیگر مشابھ است، 
 واگذاری بر اساس قرعھ کشی صورت می گیرد.

. حق برتری3  
این مزایده استفاده از حق برتری را از کسانی کھ دارای این حق ھستند سلب 

  نمی کند. 
. تاثیرات صورتجلسھ واگذاری4  

قرارداد خرید و فروش نیست، بنابراین حق امضای اثر ی واجد صورتجلسھ واگذار
سند خرید و فروش بر اساس روشی صورت خواھد گرفت کھ در مراحل بعدی اعالم 

 خواھدشد.
. شرایط فروش5  

ھزینھ ھای  شامل فروختھ خواھد شداین مطلب ھمچنینملک بھ ھمان صورتی کھ ھست 
ن الزم ھستند، چھ آشکار و چھ مجوزی کھ برای استفاده از آو ھر  احتمالی
  می شود.ناآشکار 

 ملک در طول یک ماه از امضای قراردادفروش تحویل می گردد.
. تعھدات خریدار و مدیریت6  

متعھد می شود، در  در رابطھ با تمامی شرایط  خریدار با عقد سند فروش
حالیکھ مدیریت متعھد است از مقامات مربوطھ پس از قرارداد کسب تکلیف 

  ماید.ن
. انصراف خریدار7  

در صورت انصراف خریدار یا عدم حضور برای امضای سند خرید و فروش در طی 
، تمامی حقوق وی فسخ خواھد شد و پیش پرداخت  مھلت مقرر پس از واگذاری قطعی

پرداخت بانکی یا از طرف بیمھ صورت گرفتھ است استرداد  وی کھ بھ صورت
ایتالیا در تھران حق دارد بار دیگر بھ نفع  نخواھد گشت. در این صورت سفارت

بھترین متقاضی ملک را واگذار نموده یا بار دیگر مراحل واگذاری ملک را بھ 
 اجرا گذارد.

سپرده ھا. شرایط بازپس دادن 8  
ده روز پس از نشست عمومی ، تمامی متقاضیان کھ ملک بھ انھا واگذار نشده یا 

کھ سپرده خویش  وصولند، مدرکی مبنی برشرایط شرکت در مزایده را نداشتھ ا
 بعنوان ضمانت پیشنھاد ارائھ داده اند داده خواھد شد.

 
ت) اطالعات نھایی   
 

. مسئول اجرا1  



مسئول امور دفتری و  -مسئول اجرای عملیات آقای فرانچسکو ساوریو سیمونتتی
و ادرس الکترونیکی:  66 72 69 55مدیریت، شماره تلفن   

است.       Segreteria.teheran@esteri.it 
 

 ختم عملیات. شرایط 2
 این عملیات طی چھل و پنج روزپس از انتشاراین اگھی ختم خواھد شد.

 . استفاده و نگھداری از اطالعات3
استفاده از اطالعات دریافتی کھ شرط الزم شرکت در مزایده است تنھا بھ منظور 

و دیگر مفاد ایین  2003/196 شرکت در اگھی مزایده جاری بر اساس الیحھ قانونی
 نامھ ای صورت می گیرد.

تاکید می شود کھ استفاده از اطالعات شخصی کامال بھ صورت قانونی و اصلح در 
جھت حفظ حقوق خصوصی متقاضیان صورت خواھد گرفت. این اطالعات در مدارک سفارت 

و  بررسی از طرف مدیریتایتالیا در تھران و مدیریت مرکزی فقط بھ منظور 
حسابداری نگھداری خواھد شد و زمان آن بیش از زمان الزم برای دستیابی بھ 

 ھدف تعیین شده نخواھد بود.
 . خطاکنندگان4

در مورد افرادی کھ با خشونت یا تھدید یا از طریق اھدای ھدایا، قول، یا 
دیگر موارد غیر قانونی باعث جلوگیری یا تھدید مسابقھ واگذاری گردند یا 

در قبال وجوه نقدی یا دیگر  را منصرف نمایند یا ھر فردی کھ متقاضیان
از شرکت باعث انصراف متقاضیان  سودجویی ھا چھ بصورت قول یا عمل انجام شده

 درمسابقھ گردد بر اساس قوانین کیفری اقدام خواھد شد.
 
 . شورای حل اختالف5

 . در صورت بروز ھر دعوی، شورای حل اختالف ، شورای رم خواھد بود



  مربوط بھ مدارک قرار گیرند) - ( داخل پاکت آ 1پیوست شماره 
  

  )2000/445الیحھ ریاست جمھوری  46اقرارنامھ جایگزین گواھی ( ماده 
اینجانب.................................................... ، 

متولد..................................، در 
...........، تاریخ.........................

ساکن..................................، 
خیابان.............................................................، 

  پالک..........
با اشراف در باره مسئولیت کیفری پیش بینی شده در قوانین ایتالیا در باره 

و اللخصوص بر اساس  2000/445اقرارنامھ جایگزین براساس الیحھ ریاست جمھوری 
   76و75پیش بینی ھای مواد 

  اقرار می نمایم
  ) شخصا شرکت می نمایم؛ 1آ/
) از سوی شرکت شخصی ......................................... ، 2آ/

واقع در...........................................، 
  ..،خیابان............................................
  پالک...........................، با سمت صاحب شرکت،

) از سوی شرکت شراکتی.......................................، واقع 3آ/
در...........................................، 

  خیابان..............................................،
  ، با سمت شریک/ مدیرعامل، پالک...........................

) از طرف نوع دیگری از شرکت.................................... ، 4آ/
واقع در...........................................، 

  خیابان..............................................،
ختیارات پالک...........................، با سمت مدیرعامل دارای ا

  نمایندگی/ باوکالت خاص ،
  ب) بھ منظور اعتبار پیشنھاد اقرار می نمایم

  ( در صورت شخص حقیقی)
کھ تحت ھیچ پیگرد کیفری نبوده و محکومیتی کھ موجب از دست دادن یا  - 

  تعلیق اختیار عقد قرارداد با افراد خصوصی یا دولتی گردد نیستم؛
  صورت سرمایھ گذار بصورت شخصی یا شراکتی) ( در
  کھ شرکت متقاضی در حال ورشکستگی یا بازپرداخت دیون طلبکاران نیست - 
بعنوان نماینده قانونی اقرار می نمایم کھ تحت ھیچ پیگرد کیفری  - 

نبوده و محکومیتی کھ موجب از دست دادن یا تعلیق اختیار عقد 
 نیستم؛ قرارداد با افراد خصوصی یا دولتی گردد

  ( در صورت شرکت دولتی)
کھ شرکتی کھ نماینده اش ھستم تحت عملیات مشابھ ورشکستگی یا  - 

  بازپرداخت دیون طلبکاران نیست؛
پ) کھ در صورت درخواست مدارک مبنی بر صحت اقرارنامھ را کھ از طرف مقامات 

  ذیصالح صادر شده اند را تسلیم خواھد نمود
موازین مقرر در اگھی مزایده حاضر اطالع  ت) کھ بدون ھیچ شرط و شروطی از
  داشتھ و انھا را پذیرفتھ است.

ث) کھ ضمانت الزم مذکور در اگھی مزایده ( بھ پیوست مدارک معتبر مبنی بر 
  اعتبار بانکی، بیمھ نامھ، اقرارنامھ) را اجرا می نماید

ج) کھ محل سکونت خویش را بھ منظور اطالعیھ ھای احتمالی اعالم می 
.................................................................دارد

....................  
چ) کھ آگاه است کھ در اختیار گذاشتن اطالعات شخصی وی شرط شرکت در این 

استفاده از انھا  196شماره  2003/6/30عملیات بوده و بر اساس الیحھ قانونی 
  را مجاز می شمارد
 - 2کپی یک مدرک معتبر و  - 1رک زیر را ارسال می نماید: ح) بھ پیوست مدا

  مدارک مبنی بر ضمانت درخواستی در بند ث.
  

تاریخ                                                                                                                        
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 پیشنھاد) -( داخل پاکت ب گذاشتھ شود 2پیوست شماره 
 
 

 پیشنھاد شرکت در مزایده
بھ.......................................................

 .....ایتالیا در
موضوع: پیشنھاد خرید ملک واقع در          

 پالک....................................
..............................اینجانب....................

.. ، متولد..................................، در 
تاریخ....................................، 

ساکن..................................، 
خیابان...................................................

 ..........، پالک..........
............................، ساکن......

خیابان...................................................
 ..........، پالک..........

 
 

 درخواست می نماید
 درخواست وی برای شرکت در مسابقھ فروش ملک پذیرفتھ شود

 بدین منظور برای خرید ملک اقدام می نماید
 بھ قیمت

بھ 
عدد......................................................

.. 
بھ 

 حروف....................................................
 

 اقرار می نماید
 کھ از شرایط کلی آگھی مزایده اطالع دارد•
کھ قیمت خرید ملک را بھ صورت و در زمان مقرر کھ از •

..... ایتالیا طرف........................
 در....................... تعیین می گردد واریز خواھد نمود

کھ تمامی ھزینھ ھای دیگر ( ھزینھ محضری، مالیات و عوارض و •
 تمبرو غیره) را تقبل نموده پرداخت خواھد کرد.
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