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آگهی مزایده مرحله دوم

شُزداری تفت در وظز دارد تٍ استىاد صًرتجلسٍ شمارٌ  57مًرخ  1397/09/27شًرای اسالمی شُز  ،وسثت تٍ اجارٌ امالک خًد تٍ شزح جذيل سیز تٍ افزاد
ياجذ الشزایظ اقذام ومایذ .متقاضیان می تًاوىذ تا مزاجعٍ تٍ ياحذ حزاست شُزداری جُت اخذ ي تکمیل فزم َای مزتًعٍ ي جُت ارائٍ پیشىُاد قیمت اجارٌ تا
ساعت  14ريس شىثٍ مًرخ  1398/11/05تٍ ياحذ حزاست شُزداری تفت مزاجعٍ ي تزای کسة اعالعات تیشتز تا شمارٌ تلفه  32622040داخلی  217تماس
حاصل فزمایىذ.

شزح مًرد اجارٌ

یک تاب اوثار(شمارٌ ،)1ياقع در محًعٍ

1

تزمیىال شُزداری(84متزمزتع)
یک تاب اوثار(شمارٌ ،)2ياقع در محًعٍ
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تزمیىال شُزداری(84متزمزتع)
یک تاب اوثار(شمارٌ ،)3ياقع در محًعٍ
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تزمیىال شُزداری(84متزمزتع)
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ششایط ششکت دس مضایذٌ:

-

محل تحًیل پیشىُاد مشایذٌ ياحذ حزاست شُزداری تفت می تاشذ.

-

ياریش مثالغ مشخص شذٌ در جذيل اس مثلغ پایٍ اجارٌ سالیاوٍ تٍ عىًان سپزدٌ شزکت در مشایذٌ تٍ حساب شمارٌ  2030084430تاوک تجارت شعثٍ
تفت تٍ وام شُزداری تفت ي قزاردادن آن در پاکت الف الشامی است .پاکت (ب) مزتًط تٍ اسىاد مشایذٌ کٍ تایذ اس سایت داولًد ي تمام صفحات
امضا گزدد .پاکت (ج) مزتًط تٍ پیشىُاد قیمت عثق فزمت شُزداری می تاشذ.

-

َزگًوٍ خظ خًردگی ي شـزط تاعث اتـغال مذارک می گزدد ي َمچىیه پیشـىُادات تایذ مشخص  ،معیه ي تذين اتُام تاشذ.

-

َزگاٌ تزوذگان مشائذٌ تٍ تزتیة ايل  ،ديم ي سًم حاضز تٍ اوعقاد قزارداد وشًوذ سپزدٌ آوُا ضثظ خًاَذ شذ.

-

تٍ پیشىُاداتی کٍ پاییه تز اس قیمت کارشىاسی شذٌ ،ياصل گزدد تزتیة اثز دادٌ وخًاَذ شذ.

-

تٍ درخًاست َایی کٍ تعذ اس مُلت تعییه شذٌ ياصل گزدد تزتیة اثز دادٌ وخًاَذ شذ.

-

شُزداری در رد یا قثًل یک یا َمٍ پیشىُا قیمت َا مختار است.

-

َشیىٍ آگُی مشائذٌ اس تزوذٌ اخذ خًاَذ شذ.
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اسىبد ي ششایط مضایذٌ اجبسٌ امالک
-1شمبسٌ مضایذٌ  :وًبت ديم
-2وبم دستگبٌ مضایذٌ گضاس :شُشداسی تفت
-3وشبوی دستگبٌ مضایذٌ گضاس :تفت  -میذان امبم (سٌ)  -شُشداسی تفت
-4مضایذٌ گش :شخص حقیقی یب حقًقی است کٍ اسىبد مضایذٌ سا دسیبفت ي دس مضایذٌ ششکت می کىذ .
-5مجشی مضایذٌ  :کمیسیًن مؼبمالت شُشداسی تفت
-6مًضًع مضایذٌ  :بش اسبس آگُی مضایذٌ
-7اسىبد مضایذٌ :اسىبد مضایذٌ بششح ریل می ببشذ :

الق :اسٌبز ٍضطایظ هعایسُ
ة :كطم پیطٌْبز هیوت هعایسُ
ج :هتي هطاضزاز
 -8مبلغ  ،وًع ي چگًوگی اسائٍ تضمیه ششکت دس مضایذٌ :

 -8-1هجلؾ تضویي ضطًت زض هعایسُ هؼبزل  %5هیوت پبیِ ًبضضٌبسی اجبضُ هلي هَضز ًظط زض هست ًل ظهبى اجبضُ هَضَع
هعایسُ حبضط هی ثبضس (.هجلؾ هطرع ضسُ زض آگْی هعایسُ)
-8-2ضطًت ًٌٌسگبى زض هعایسُ هلي هَضَع هعایسُ ثػَضت جساگبًِ ثبیستی اسٌبز ضا اظ عطین سبیت ضْطزاضی ثِ آزضس
 Taft.irزاًلَز ٍ ضوي هْط ٍ اهضبی توبهی غلحبت  ،هجلؾ هوطض زض ثٌس  8-1ضا عی كیص ًوسی ٍاضیع ضسُ ثحسبة ضوبضُ
 2030084430ثبًي تجبضت زض ٍجِ ضْطزاضی تلت اظ ثبًٌْبی هؼتجط ًطَض اذص ٍ زض زاذل پبًت الق هطاض زازُ ٍ تحَیل
زٌّس .استطزاز تضویي هَضز ثحث ثِ ًلطات چْبضم ثِ ثؼس زض اٍلیي ضٍظ ازاضی پس اظ ثبظگطبیی پبًتْب غَضت ذَاّس پصیطكت ٍ
ًسجت ثِ ًلطات اٍل تب سَم ػَزت تضویي كَم هغبثن ثٌسّبی آتی ایي ضطایظ ٍ پس اظ اًجبم تؼْسات ّط یي اظ ًلطات اٍل تب
سَم ٍ پس اظ ػوس هطاضزاز ثب ًلط اٍل ٍ ػٌسالعٍم ًلط زٍم ٍ سَم غَضت ذَاّس پصیطكت .
تجػطُ :ػوس هطاضزاز ثب ضرع ثطًسُ حساًثط ظطف هست  7ضٍظ اظ ظهبى اػالم ًْبیی ًویسیَى هؼبهالت هی ثبضس ٍ چٌبًچِ ظطف
هست شًط ضسُ ثٌب ثِ ّط زلیلی هعایسُ گط ّط یي اظ تؼْسات ذَز ضا اًجبم ًسّس هعایسُ گعاض ػالٍُ ثط ضجظ سپطزُ ًلط ثطًسُ حن
ّط گًَِ تػوین اظ جولِ ذبضج ًطزى ضزیق هلي اظ اجبضُ آى ثِ ّط ًحَ ٍ ثِ ّط ضرع زیگط هرتبض است .
تجػطُ  : 1تضویي ضطًت زض هعایسُ تٌْب ظهبًی هبثل هجَل ذَاّس ثَز ًِ ثط عجن هلبز هطاضزاز ایي ضطایظ تْیِ ٍ ّوعهبى ثب سبیط
اسٌبز هعایسُ تسلین ضسُ ثبضس .
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تجػطُ :2ضْطزاضی تلت (هعایسُ گعاض) تب هجل اظ اثالؽ ًتجی هجٌی ثط ثطًسُ ضسى هعایسُ گط  ،زض هجَل یب ضز ّط یي یب توبم
پیطٌْبزّب ثِ ضٍضْبی هوتضی هرتبض است .
-9صمبن ي مُلت دسیبفت ي تحًیل اسىبد ي محل ي صمبن ببصگشبیی پبکتُب :

 -9-1ظهبى ٍ هْلت تحَیل زضیبكت ٍ تحَیل پیطٌْبزّب ً :لیِ هعایسُ گطاى (پیطٌْبز زٌّسگبى) هی تَاًٌس جْت زضیبكت اسٌبز
ّوعهبى ثب تبضید زضج آگْی زض جطایس اظ ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ  98/10/25ثِ آزضس سبذتوبى ضْطزاضی – هیساى اهبم (ضُ)-
پطت ثبًي غبزضات ٍ -احس حطاست هطاجؼِ ٍ تب سبػت  14:00ضٍظ ضٌجِ هَضخ  98/11/05ثِ ٍاحس حطاست ضْطزاضی
تحَیل زٌّس  .ثسیْی است پیطٌْبز زٌّسگبى زض هْلت تؼییي ضسُ هی ثبیست اسٌبز هعایسُ حبٍی ًلیِ هساضى الظم ثب ضػبیت
ضطایظ ایي هعایسُ ثِ آزضس كَم الصًط تحَیل ٍ ضسیس زضیبكت ًوبیٌس .
-9-3ظهبى ثبظگطبیی پبًتْب  :ضٍظ یٌطٌجِ هَضخ 98/11/06
-9-4هحل ثبظگطبیی پبًتْب :ضْطزاضی تلت

 -11محتًیبت پبکتُبی پیشىُبدی:
محتًی:
 -1پبکت الف شبمل تضمیه ششکت دس مضایذٌ بششح دسصذ مىذسج دس بىذ  8-1ایه ششایط.
-2پبکت ة شبمل اسىبد مضایذٌ کٍ تمبمی صفحبت امضب گشدیذٌ است.
 -3پبکت ج شبمل بشگ پیشىُبد قیمت.

تجػطُ-اضربظ حویوی ػالٍُ ثط ضطایظ اسٌبز هعایسُ تػَیط اٍل غلحِ ضٌبسٌبهِ ٍ ًبضت هلی ذَز ضا ضویوِ ًوبیٌس .

-11بشوذٌ مضایذٌ کسی است کٍ قیمت پیشىُبدی يی بشای ملک مؼبدل یب ببالتش اص قیمت کبسشىبسی ي حبئض ببالتشیه قیمت وسبت
بٍ سبیش مضایذٌ گشان ببشذ .

تجػطُ :1چٌبًچِ ًسجت ثِ هلي هَضَع هعایسُ چٌس ًلط پیطٌْبز هیوت یٌسبى ضا اػالم ًوَزُ ثبضٌس تطریع اًتربة ثطًسُ
ثطػْسُ ًویسیَى هؼبهالت ذَاّس ثَز .
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تجػطُ :2چٌبًچِ هعایسُ گط جْت هعایسُ زٍ پیطٌْبز ثب هیوتْبی هتلبٍت اضائِ ًوبیٌس ٍ ٍی تٌْب هتوبضی ّوبى هلي هَضَع
هعایسُ ثبضس هیوت پیطٌْبزی ثبالتط هَضز هجَل ثَزُ ٍ هیوت پبییي تط هرسٍش لحبػ هی گطزز ٍ زض غَضت ػسم هجَل هتوبضی
عجن ضطایظ هعایسُ تضویي ٍی ضجظ هی گطزز ٍ هعایسُ گط حن ّیچگًَِ ازػب ٍ اػتطاضی ًساضز .
تجػطُ : 3هلي هَضَع هعایسُ ثب ضطایظ ٍ ٍضغ هَجَز ثَزُ ٍ هعایسُ گط زض ظهبى هوطض ٍ تب هجل اظ تحَیل پیطٌْبز هیوت حن
ثبظزیس اظ هلي هصًَض ضا هجٌی ثط اعالع اظ هَهؼیت كیعیٌی ٍ ّط گًَِ اغالحیِ ّبی هوطض اظ سَی ضْطزاضی زض حبل ٍ آتی ضا
زاضز كلصا ّیچگًَِ اػتطاؼ ٍ ازػبیی پس اظ اػالم ثطًسُ ٍ یب ػوس هطاضزاز ثب هعایسُ گط زض ایي ظهیٌِ  ،سَی ٍی هسوَع ًرَاّس
ثَز .
تجػطُ:4ثبتَجِ ثِ ایٌٌِ هلي هَضَع هعایسُ ثػَضت25هبُ ٍ 15ضٍظ اجبضُ زازُ هی ضَز هیبًگیي هبّیبًِ هجبلؾ پیطٌْبزی
ثؼٌَاى هجلؾ اجبضُ ثْبء زض ًویسیَى هؼبهالت هحبسجِ ٍ تؼییي هی گطزز ًِ ثط ایي اسبس چٌْبی اجبضُ ثْبء ثط هجٌبی هجلؾ
هیبًگیي 2هبُ یٌجبض اذص هیگطزز(هتي هطاضزاز پیَست) ًِ هعایسُ گط ضوي آگبّی ٍ هجَل ایي هَضَع حن ّیچگًَِ ازػب ٍ
اػتطاضی ًساضز .
 -12کلیٍ متقبضیبن ضمه مطلغ بًدن بٍ کلیٍ مقشسات ششکت دس مؼبمالت ديلتی يشُشداسی َب ي دیگش قًاویه مشتبط اقشاس می
ومبیىذ اص قبوًن مىغ مذاخلٍ کبسکىبن ديلت دس مؼبمالت ديلتی آگبٌ بًدٌ ي مشمًل ممىًػیت مزکًس ومی ببشىذ ي چىبوچٍ خالف
ایه مًضًع بٍ اثببت بشسذ شخصبً دس بشابش مشاجغ ریشبط جًابگً خًاَىذ بًد ي مضایذٌ گزاس حق داسد کٍ پیشىُبد اسائٍ شذٌ بشای
مضایذٌ سا مشديد ي تضمیه ششکت دس مضایذٌ سا ضبط ومبیذ .
-13اسائٍ وظشات ي طشح سئًاالت ي جلسٍ اسائٍ پبسخ :

ضطًت ًٌٌسگبى زض هعایسُ پس اظ ز ضیبكت اســــٌبز هی تَاًٌس ّط گًَِ سَال ٍ ًظط ذَز ضا زضثبضُ هطرػبت هلــــــي ٍ
سبػـبت ثبظزیس ثب ضوبضُ تللي ٍ 03532622040-2احس اهالى هغطح ًوَزُ ٍ جْت ثبظزیس هلي ثب ّوبٌّگی هجلی زض سبػت
تؼییي ضسُ اهسام ًوبیٌس.
 -14ششایط ػمًمی مضایذٌ (سد پیشىُبدَب –استشداد یب ضبط تضمیه ششکت دس مضایذٌ –سبیش ششایط) :

-14-1هَاضز ضز پیطٌْبزّب  :پیطٌْبزّبیی ًِ ثِ یٌی اظ حبالت ظیط ٍاغل گطزًس  ،تَسظ ًویسیَى هؼبهالت هَضز هجَل هطاض
ًگطكتِ ٍ ثِ هعایسُ گطاى شیطثظ اػبزُ هی ضًَس :
الق :پیطٌْبزّبیی ًِ ثػَضت هجْن یب هططٍط اضائِ ضسُ ثبضٌس .
ة :پیطٌْبزّبیی ًِ ثِ ًحَی اظ اًحبء هـبیط ثب هطرػبت هلي ٍ سبیط ضطایظ اسٌبز هعایسُ ثبضٌس.
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ج :پیطٌْبزّبیی ًِ كبهس هساضى الظم ذػَغبً كبهس تضویي ضطًت زض هعایسُ ثبضٌس ٍ یب هیعاى تضویي یبز ضسُ ضا ًوتط اظ زضغس
تؼییي ضسُ زض ثٌس  8-1ایي ضطایظ ٍاضیع ًوَزُ ثبضٌس.
ز :پیطٌْبزّبیی ًِ ثػَضت ًبهع ٍ هرسٍش ٍ یب كبهس اهضبء اضائِ ضسُ ثبضٌس.
ٍ :چٌبًچِ هعایسُ گطی ًوتط هیوت ًبضضٌبسی (هیوت پبیِ ) پیطٌْبز هیوت اضائِ ًوبیس .
ُ  :ضز یي یب ًلیِ پیطٌْبزّبی ٍاغلِ ثٌب ثِ تطریع ٍ هػلحت هعایسُ گعاض  ،ثسلیل اًػطاف ٍی اظ اجبضُ هلي زض ضطایظ
حبضط یب ّط گًَِ زلیل زیگطی ًِ غطكِ ٍ غالح ًلی ٍ اهتػبزی هعایسُ گعاض ضا زض پی زاضتِ ثبضس .
-14-2هَاضز ضجظ تضویي ضطًت زض هعایسُ ثِ تطتیت ظیط هی ثبضس:
الق :تضویي ضطًت زض هعایسُ آى تؼساز اظ هعایسُ گطاًی ًِ زض ضٍظ ثبظگطبیی پبًتْب  ،اظ ازاهِ هعایسُ غطف ًظط ًوبیٌس .
ة :تضویي ضطًت زض هعایسُ ثطًسُ اٍل هعایسُ زض غَضت اػالم ثطًسُ ضسى ثِ ٍی ٍ اهتٌبع ٍی اظ اضائِ اًجبم تؼْسات زض هْلت
هوطض ٍ یب اهضبء هطاضزاز ٍ اًػطاف اظ هؼبهلِ هغبثن ایي ضطایظ
ج :تضویي ضطًت زض هعایسُ ثطًسُ زٍم ٍسَم هعایسُ زض غَضت اػالم ثطًسُ ضسى ثِ ٍی (ػٌسالعٍم) ٍ اهتٌبع ٍی اظ اًجبم
تؼْسات هٌسضج ضطایظ هعایسُ هبًٌس ضزیق ة
 -14-3سبیط ضطایظ هعایسُ:
الق  :ثطًسُ هعایسُ هی ثبیستی پس اظ اثالؽ ًتجی هجٌی ثط ثطًسُ ضسى ظطف 7ضٍظ ًبضی ًسجت ثِ اًجبم تؼْسات ٍ اًؼوبز هطاضزاز
ثب هیوت پیطٌْبزی هلي هَضز ًظط اهسام ًوبیس .
ة :هعایسُ گط ثب آگبّی اظ هجبظات تجبًی ٍ ؿیط هبًًَی ثَزى آى زض هعایسُ ضطًت ًوَزُ ٍ زض غَضتیٌِ هعایسُ گعاض آى ضا
احطاظ ًوبیس حن ذَاّس زاضت هطاضزاز ضا كسد ًوَزُ ٍ چٌبًچِ ذسبضتی اظ ایي ثبثت ثِ هعایسُ گعاض ٍاضز ضسُ ثبضس ٍ یب ثطَز ٍی
هی تَاًس ثسٍى احتیبج ثِ اثجبت ٍ یب هطاجؼِ ثِ هطاجغ هضبیی اظ ّط گًَِ ٍجِ یب هبل ٍ یب هغبلجبت هتؼلوِ هعایسُ گط ثِ ًلغ ذَز
ثطزاضت ًوبیس ٍ هسئَلیت ًبضی اظ آى ترلق توبهبً ثؼْسُ هعایسُ گط هی ثبضس .
جً :بضضٌبسی ٍ اجبضُ هلي ثطاسبس ٍضغ هَجَز هی ثبضس.
ز:ضطایظ هطاضزاز اجبضُ ثْبء ثطاسبس آییي ًبهِ هبلی ضْطزاضیْب هی ثبضس.
ُ :هعایسُ گطی ًِ هٌبست تطیي هیوت ضا حبئع ضسُ ثبضس ،ثِ ػٌَاى ثطًسُ ًلط اٍل اػالم ذَاّس ضس ٍ ثطًسُ ًلط زٍم زض غَضتی
اػالم هی ضَز ًِ تلبٍت هیوت پیطٌْبزی ٍی ثب ثطًسُ ًلط اٍل ً ،وتط اظ هجلؾ تضویي ثبضس.
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ٍ:زض غَضتی ًِ اذتالف هیوت پیطٌْبزی ًلط اٍل هعایسُ ًسجت ثِ ًلط زٍم ثیطتط اظ هجلؾ تضویي ثبضس ٍ ًلط اٍل اًػطاف ثسّس
تضویي ٍی ضجظ ٍ هعایسُ ثبعل ٍ تجسیس هی گطزز.

-15مشاحل تجذیذ ي لغً مضایذٌ :

ایي هعایسُ ثططح هَاضز شیل تجسیس یب لـَ ذَاّس ضس.
الق:اهتٌبع ثطًسگبى اٍل ٍ زٍم ٍ سَم هعایسُ اظ ٍاضیع ٍجِ اجبضُ هلي هَضز هعایسُ ٍ اًجبم سبیط تؼْسات آًْب عجن هطاتت كَم الصًط

ة :زض غَضتیٌ ِ پیطٌْبزّبی هیوت هعایسُ گطاى اظ هیوت ًبضضٌبسبى ضسوی زازگستطی ٍ حس ًػبة تؼییي ضسُ ثط اسبس
تطریع ًویسیَى هؼبهالت هعایسُ گعاض ًوتط ثبضس .
ج:زض غَضت ضز ًلیِ پیطٌْبزّب تَسظ ًویسیَى هؼبهالت زض غَضتی ًِ تـییطات ظیبزی زض اسٌبز هعایسُ الظم ثبضس ٍ هَجت
تـییط زض هبّیت هعایسُ گطزز .
ُ :پیطبهسّبی ؿیطهتؼبضف ًظیط جٌگ  ،ظلعلِ  ،سیل ٍ هبًٌس آًْب
ٍ:تطریع ًویسیَى هؼبهالت هجٌی ثط تجبًی ثیي هعایسُ گطاى
ظ:هػبلح ٍ هٌبكغ ضْطزاضی ثط اسبس تطریع هعایسُ گعاض
تجػطُ :هطاتت تجسیس ًظط هعایسُ حبضط ٍ یب لـَ آى زض غَضت ٍهَع تَسظ هعایسُ گعاض ثِ عطم هوتضی ثِ ّوِ هعایسُ گطاى
اػالم ذَاّس ضس .

هعایسُ گط

هعایسُ گعاض
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فشم پیشىُبد قیمت مضایذٌ
مشخصات پیشىُاد دَىذٌ:
 -1وام ي وام خاوًادگی:
 -2شمارٌ شىاسىامٍ:

شرکت مًسسٍ

-3محل صذير :

ثبت شذٌ بٍ شمارٌ

-4وام پذر:

صاحبان امضاء مجاز

-5تاریخ ي محل تًلذ:
شمارٌ تماس:

 -6آدرس متقاضی:
رکر شمارٌ تلفه جُت تماس در مًاوع ضريری السامی است .
جذيل ملک مًضًع مضایذٌ

ضزیق

ضطح هلي هَضز اجبضُ

اجبضُ هبّیبًِ زض سبل

اجبضُ هبّیبًِ زض سبل

اجبضُ هبّیبًِ زض سبل

1398

1399

1400

1
تَضیحبت:
هالى هحبسجِ جْت هطرع ضسى ثطًسُ هعایسُ ثِ ضطح شیل هی ثبضس:
هجلؾ هصًَض هجٌبی اذصاجبضُ ثْبءهبّیبًِ; 25هبُ ٍ 15ضٍظ÷ ((اجبضُ هبّیبًِ سبل1* 1398هبُ ٍ 15ضٍظ)(+اجبضُ هبّیبًِ سبل12* 1399هبُ)( +اجبضُ هبّیبًِ سبل12* 1400هبُ))

ثسیٌَسیلِ ایٌجبًت /ضطًت

ثب آگبّی ًبهل اظ ضطایظ هعایسُ ،هیوت پیطٌْبزی ذَز ضا ثططح كَم اػالم ٍ ّط گًَِ

هٌبتجِ ٍ توبس ثب آزضس كَم ٍ تللي هصًَض هی ثبضس ،زض غَضت ثطًسُ ضسى ّیچگًَِ اػتطاضی ًرَاّن زاضت .
اهضبء/اثط اًگطت هعایسُ گط (هْط ضطًت)

