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صفحه 0

سازمان توسعه و عمران عون بن علي و پارک طبیعت شهرداري تبريز
((فرم شرايط مزايده عمومي واگذاري اجاره پارکینگ عون بن علي در ورودي تله کابین))
شرکت کننده عزيز :
اين فرم و پيوست هاي آن حاوي نكات مهمي در خصوص شرايط عمومي و اختصاصي مزايده و قررارداد مربروط مري
باشد كه مطالعه آن از پيامد هاي آتي جلوگيري مي كند .مقتضي است با مطالعه دقيق آن هر گونه جاي ابهرام را قلرا از
شركت در مزايده از مسئولين ذيربط و سازمان استفسار و در صرورت توافرق در تمرامي شررايط آن در مزايرده شرركت
نمائيد و براي شركت در مزايده تمامي برگ هاي اسناد مزايده و پيوست هراي آن بايسرتي توسرط متقاضري شرركت در
مزايده مطابق مفاد اساسنامه براي اشخاص حقوقي امضاء و هر كدام را به مهر شركت ممهور نمايد
سازمان توسعه و عمران عون بن علي و پارک طليعت شهرداري تلريز به استناد مصوبه هيأت مديره سازمان در نظرر دارد
پاركينگ عون بن علي ورودي تله كابين را از طريق مزايده عمومي به اجاره واگراار نمايرد لراا از متقاضريان شرركت در
مزايده دعوت مي شود جهت اخا مدارک به سايت سازمان به آدرس اينترنتي  eynali.tabriz.irمراجعه نمايند .

الف ) شرايط عمومي :
1ر اليحه منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب  1331/11/22و قوانين مربوط شهرداريها در
اين مزايده نيز ساري و جاري است .
2ر حق تغيير مفاد اسناد و قراردادها و فرمهاي شرايط مزايده تا زمان باز گشايي پاكات با سازمان مزايده گاار مي باشرد
كه در اينصورت  ،تغيير مراتب از طريق آگهي اعالم و جزئيات آن به نحو مقتضري بره اطرال شرركت كننردگان يرا
كسانيكه اسناد را از سازمان دريافت كرده اند  ،خواهد رسيد .
 3ر شركت كنندگان بايد عالوه بر حسن شهرت و سابقه كار  ،منع قانوني براي عقد قرارداد مربوطه نداشته باشند .
ب ) شرايط اختصاصي مزايده :
ب -شرايط اختصاصي مزايده :
-1مللغ پايه اين مزايده با برآورد ساالنه مللغ  3/011/111/111ريال ميلاشد و برنده مزايده كسري اسرت كره براالترين
قيمت از مللغ پايه را پيشنهاد نمايد .
-2شركت كنندگان بايد مللغ  211/111/111ريال بعنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 1111808683301
نزد بانک ش هر شعله شهرداري تلريز بنام سازمان عون بن علي و پارک طليعت شهرداري تلريز واريز و يک برگ كپري
آن را نزد خود نگهداري و اصا فيش را به همراه اسناد مزايده در پاكت الف مزايده و قيمت پيشنهادي را در پكت ب
گااشته و به سازمان ارائه نمايند .ارائه ضمانت نامه بانكي معتلر به ميزان مللغ فوق نيز مجاز است.
 -3آخرين مهلت قلول پيشنهادات از تاريخ چاپ آگهي لغايت ساعت  11/31روز سه شنله مورخ  71/8/16مي باشرد.
تمام پيشنهادات همان روز ساعت  10در محا اتاق مديريت سازمان عون بن علي مفتوح خواهد شد.
تلصره : 1با توجه به اينكه اسناد و مدارک مورد نياز براي اين مزايده در پاكات الف و ،ب  ،تهيه و تسليم سازمان خواهد
شد كميسيون مزايده بدواً نسلت به بررسي محتويات پاكت هاي الف كه شاما سوابق كاري و اسرناد و مردارک شرركت
كننده مزايده مي باشد در صورتيكه واجد شرايط و صالحيت براي انجرام موضرو مزايرده تشرخي
صفحه 1

دهرد نسرلت بره

بازگشايي پاكت ب(قيمت) اقدام و برنده مزايده را اعالم خواهد كرد  .برندگان اول و دوم  ،مزايده هرگاه حاضرر بره انعقراد
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضلط خواهد شود .

 -1مللغ اجاره بها طي  12فقره چک به تاريخ اول هر ماه دريافت شده و هرگونه كسورات قانوني كالً به عهرده برنرده
مزايده مي باشد .
 -6برنده مزايده مكلف است موارد اجاره را در مقابا خطرات احتمالي جاني و مالي وارده به اشخاص ثالر
مسئوليت نمايد  .در هنگام استفاده از مورد اجاره در صورت برروز اتفاقرات و حرواد

بيمره

برراي اشرخاص از قليرا(

خسارت مالي  ،سرقت ،آتش سوزي  ،فوت و هزينه پزشكي و غيرره ) از محرا بيمره ترامين و پرداخرت گرردد و
سازمان هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نداشته و نخواهد داشت .بعالوه برنده مزايده (مستاجر) مكلرف اسرت
ضمن گماردن نگهلانان كافي و نصب دوربين مداربسته مانع از وقو حوادثي از قليرا سررقت شرود و در صرورت
وقو بايد شخصاً خسارات وارده به مالكين خودروها را بالفاصله جلران نمايد و سرازمان مري توانرد از تضرمينات
مستاجر و خسارات ماللاختگان را پرداخت و به حساب مستاجر منظور نمايد.
-0هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد .
 1ر كمسيون مزايده گزار اسامي برندگان را پس از بررسي و اتخاذ تصميم در تابلو اعالنات سازمان نصب و بدين طريق
به برندگان ابالغ مي نمايد .كه اين امر ( نصب در تابلو اعالنرات ) بره منزلره ابرالغ قرانوني اسرت و كليره شرركت
كنندگان با قلول اين شرط بايد به سازمان عون بن علي و پارک طليعت تلريز مراجعه و از نتيجه امرر اطرال حاصرا
نمايند هر چند كه نتيجه به برنده و اقامتگاه اعالمي او نيز ارسال خواهد شد  .و برندگان اول و دوم نيرز بايد ترا سره
روز پس از اين ابالغ برگ آمادگي خود را براي عقد قرارداد بصورت كتلي بره دبيرخانره سرازمان تحويرا و رسريد
دريافت دارند  .و پس از آن نيز يک هفته فرصت دارند تا جهت تهيه ضمانتنامه بانكي و مراجعه به سرازمان جهرت
عقد قرارداد اقدام نمايند .بديهي است عدم ارائه برگ اعالم آمادگي درموعد مقرر بره منزلره انصرراو بروده و برابرر
مقررات و شرايط مزايده اقدام خواهد شد .
تلصره  : 3هر گاه كميسيون در تاريخ مقرر موفق به اعالم اسامي برنردگان نلاشرد  ،مراترب را مطرابق بنرد  -8در ترابلو
اعالنات سازمان نصب و زمان بعدي اعالم برندگان را ابالغ خواهد كرد و شركت كنندگان نيرز ملرزم هسرتند در تراريخ
بعدي اعالم شده از نتيجه امر اطال حاصا و اقدام الزم را معمول نمايند .
تلصره  : 1شركت كنندگان بدواً با قلول و توافق به شرايط فوق هر گونه اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نمروده
 ،خود را موظف به رعايت و اجراي دقيق بند ب و تلصره هاي ذيا آن مي دانند.
 8ر سپرده شركت كنندگان در طي مدت اعالم نظر نهايي سازمان و سپرده برندگان اول و دوم نيز تا عقد قرارداد برنرده
نهايي مزايده نزد سازمان باقي مانده و مسترد نمي شود .
 7ر بازگشائي پاكت الف هيچگونه تعهدي براي مزايده گزار ايجاد نكرده و سازمان مي تواند برابرر بررسريهاي كميسريون
مزايده خود نسلت به انتخاب برنده اقدام و يا پيشنهاد شركت كننده اي را رد نمايد .

 11ر در انتخاب برندگان مزايده  ،سوابق كاري وتاييديه صالحيت مرتلط با اين موضو كه توسط شركت كنندگان ارائه
شده از اولويت برخوردار بوده و توسط اعضاي كميسيون مد نظر قرار خواهد گرفت.

صفحه 2

 11ر سازمان در رد يا قلول يک يا كليه پيشنهادها مختار است و شركت كنندگان ضمن عقرد خرارال الزم بره ايرن امرر
توافق نموده و اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نمودند .
تلصره : 6كميسيون مزايده سازمان مي تواند در زمان باز گشائي پاكت پيشنهادها يا حتي پرس از آن پيشرنهادهائي را كره
بهر دليا قانوني مردود مي داند باطا اعالم نمايد  .و شركت كنندگان با قلول اين شررط حرق اعترراض بعردي را از
خود سلب مي نمايند .
 12ر هر گونه تخلف از ضوابط و شرايط مزايده از سوي هر يک از شركت كنندگان  ،پيشنهاد وي را باطرا و كران لرم
يكن مي سازد .
 13ر چنانچه متعاقلاً خالو اظهارات شركت كننده اي محرز شود مسئوليت و پيگرد قرانوني و خسرارات وارده متوجره
شركت متخلف خواهد بود .
 11ر شركت كنندگان بايستي قرارداد مربوطه و پيوستهاي آن را مطالعه نمايند بديهي است شرايط و مدارک خواسته شرده
در آن ها الزامي است و شركت كنندگان بدواً با تعهد به تقلا شروط آن اقدام به ارائه پيشنهاد مي نمايند و اعترراض
بعدي ايشان راجع به مفاد قرارداد مسمو نلوده و نخواهد بود .
 16ر مشخصات و پيشنهادات مندرال در فرم هاي شرايط شركت در مزايده از جمله برگ پيشنهاد قيمت بايسرتي بردون
خدشه  ،خط زدگي  ،الک زدگي  ،قلم خوردگي  ،تراشريدگي و … بروده و مللرغ پيشرنهادي بصرورت دقيرق و
روشن قيد شود و پيشنهادها ملهم  ،ناق

و مشروط نلاشد .

 10ر چنانچه برابر نظر سازمان مزايده گزار  ،تغييرات يا توضيحاتي در اسناد و تيپ قرارداد پيوستي بايرد اعمرال شرود
اجراي اين نظريه و اعمال آن در اسناد و قرارداد ها برراي سرازمان و شرركت كننردگان الزم االتلرا مري باشرد و
شركت كنندگان نيز با توافق به اين امر اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نمودند .
تلصره : 0چنانچه شركت كننده از قلول نظرات اين سازمان عدول و آن را قلول ننمايد ر به شررطي كره تغييررات اعرالم
شده در كليات مزايده تاثير داشته باشد ر پيشنهاد ايشان كان لم يكن تلقي و سپرده وي برابر ضوابط مسترد خواهد
شد
 11ر هر گونه تغييراتي كه در اسناد مزايده از سوي مزايده گاار اعمال مي شود  ،برابر آگهي هاي اصالحي بره شرركت
كنندگان اعالم مي شود و بايد برابر آن اقدام نمايند .
 18ر شركت كنندگان بايد توجه داشته باشند ر كليه مدارک خواسته شده در اين مزايده ر برابر نياز مزايرده گرزار تنظريم
شده و پيوست نمودن آنها براي شركت در مزايده و تعيين برنده واجد شرايط الزامي است و عدم وجود هر يک از
اين مدارک در اسناد ارسالي احتماالً موجب ابطال پيشنهادات خواهد شد.
 -17شركت كنندگان بايد توجه داشته باشند كه جاهاي خالي مندرال در صفحات پيش نويس قرارداد پيوستي نيازي بره
پر كردن ندارد و اعالم قيمت پيشنهادي فقط از طريق برگ مخصوص اعالم قيمرت بعمرا مري آيرد  .لريكن پرس
ازبرنده شدن در زمان ملادله قرارداد اين موارد طلررررق شرايط اعالمي برنده و مندرجات برگ اعالم قيمت تكميا
ميشود ( .اين تيپ قراردادي جهت اطال شركت كنندگان پيوست شده است)
صفحه 3

 21ر تمام اسناد مزايده  ،از جمله فرمهاي شرايط مزايده و تيپ قرارداد و  ...كه از سوي سايت سازمان ارائه مي شود و
همچنين اسناد و مداركي كه شركت كنندگان برابر درخواست به همراه آن به سازمان تسليم مي كنند بايد به امضاي
مجاز شركت رسيده و ممهور به مهر شركت باشد در غير اينصورت قابا ترتيب اثر نخواهد بود .
 21ر هر گاه اطال حاصا شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تلاني كرده اند  ،مطابق قوانين و مقررات مربوطه با آنها رفتار
مي شود .
 22ر هر يک از شركت كنندگان كه نسلت به مفهوم اسناد و مدارک مزايده ابهامي داشته باشند بايد تا آخرين مهلت قلرول
پيشنهادات مراتب را به دستگاه مزايده گزار اطال داده و تقاضاي پاسخ نمايد  .اين امر موجب ايجراد حرق برراي تمديرد
مهلت قلول پيشنهادها براي متقاضي نمي گردد .
 23ر مزايده گزار حق تغيير  ،اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قلا از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي
خود محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراترررب به شرركررررت كنندگان ابالغ مي شود و در صرورتي كره
پيشنهادي قلا از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد از آنجرا كره
ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمت ها باشد  .در اين صورت دستگاه
مزايده گزار مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادات را با اعالم كتلي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد بره نحروي
كه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند .
 - 21رقم پيشنهادي بايد براي موضو مزايده در برگ پيشنهاد قيمت بصورت جداگانه نوشته و در پاكت پيشنهاد قيمت
گااشته شود  .براي تعيين برنده مزايده ارقامي را كه با حروو در جاي مشخ
بود و پيشنهاددهنده بايستي حتماً مللغ را در محا مشخ

شده نوشته شده مرالک عمرا خواهرد

شده بنويسد.

 26ر راه اندازي پاركينگ و اداره آن بعهده مستأجر مي باشد.
 20ر كليه كسورات قانوني از جمله بيمه و ماليات و ارزش افزوده و غيره كليه بعهده مستأجر مي باشد .
تبصره  :9برنده مزايده موظف است همزمان با عقد قرارداد موضوع قرارداد را از جمله در زمینه خطرات و حوادث احتمالي
به نحوه مقتضي نزد شرکتهاي معتبر بیمه نمايد و به هر حال مسئولیت عواقب بعددي نن صدرفا بده عهدده طدرر قدرارداد
(مستاجر)مي باشد .

 21ر مدت اجاره كالً يک سال شمسي ميلاشد و در صورت تاخير غير مجاز در تخليه عين مستأجره از طررو مسرتأجر
عالوه از اجرت المثا معادل اجرت المسمي به ازاي هر روز تاخير مللغ  1/111/111ريال نيز بعنوان خسارات تخلف از
ايفاي تعهدات قراردادي بايستي به موجر بپردازد .
تلصره  : 8مستأجرظرو مدت يک هفته از تاريخ اعالم برنده مزايده توسط كميسيون براي عقد قرارداد بايسرتي تضرمين
الزم معادل چهارماه اجاره بهاي ماهانه را جهت تضمين پرداخت بموقرع اجراره بهراي ماهانره و تضرمين حسرن انجرام
تعهدات ارايه ضمانتنامه معتلر بانكي به همان مللغ نيز بالمانع است مللغ يا تضمين هاي فوق در پايران قررارداد پرس از
تحويا قطعي وارايه مفاصا حساب قرارداد عودت خواهد شد .
 28ر مستأجر حق واگااري موضو اجاره را تحت هيچ عنواني از عناوين به غير حتي به صورت وكالت نداشته و ندارد
و در صورت تخلف سازمان مي تواند قرارداد را فسخ و از مستأجر خلع يد نمايد.
صفحه 4

 27ر حفاظت از كارگران تحت امر مستأجر ،عواما اجرايي و به طور كلي مسئوليت هرگونه حواد

در صرورت برروز در مرورد

اجاره بعهده مستأجر مي باشد .
 -31پرداخت كليه هزينه هاي مرتلط با نگهداري  ،مورد اجاره و پرداخت هزينه انشعابات منصوبه كالً و بدون اسرتثناء برر عهرده
مستاجر مي باشد .
-31شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قلول شرايط و تكاليف مزايده گاار موضو ماده  11آئين نامه معرامالت شرهرداري
تلريز مي باشد.
-32مستاجر موظف است نسلت به تعليه باالبر در ورودي ها و خروجي هاي نگهلاني پاركينگ جهت كنترل دقيق ورود و خرروال
خودروها و هم چنين نصب دوربين مدار بسته چشمي در محا پاركينگ ها مجموعاً  8عردد جهرت ايمنري بيشرتر وسرايط نقليره
اقدامات الزم را بعما آورد.
-33استفاده حداقا از  2نفر از نگهلان براي تامين امنيت خودروها
د ) مدارک الزم براي شرکت در مزايده :
1ر كپي كاما اساسنامه و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات اساسنامه شركت و هيات مديره (براي اشخاص حقوقي)
 2ر اصا فيش بانكي سپرده شركت در مزايده واريز شده به حساب سازمان ( به مللغ مندرال در اسناد )
 3ر كليه اسناد و مداركي كه جهت شركت در مزايده از سايت سازمان دريافت كرده ايد (فرمهاي شررايط عمرومي و اختصاصري
مزايده و پيوستهاي آن.
تلصره : 7چنانچه پس از عقد قرارداد و شرو بهره برداري مورد اجاره از سوي مراجع ذيصالح اقدام به تعطيلي مورد قرارداد
گردد ،سازمان مسئوليتي به عهده ندارد و به هر حال رفع موانع قانوني و فراهم نمودن مقدمات بهره بررداري بعهرده خرود برنرده
مزايده است بديهي است در صورتيكه تعطيلي به بيش از يک ماه بيانجامد سازمان حق فسرخ يكجانلره قررارداد را بردون نيراز بره
مراجعه به مراجع قضايي و مطالله خسارات و واگااري موضو قرارداد به شخ

ثال

را دارد  .و مستاجر حق هر گونره ادعراي

بعدي در اين خصوص را از خود سلب و ساقط نموده و مسئول هر گونه خسارات وارده به سازمان خواهد بود .
توجه  :كليه پيشنهادها دردو پاكت الف و ب تسليم (مزايده گزار) مي شود .
 -1محتويات پاكت( الف) اصا فيش واريزي سپرده بانكي  ،فتوكپي شناسنامه و كارت ملري برراي مرديرعاما و دارنردگان حرق
امضاء و سوابق مرتلط براي اشخاص حقوقي  ،اساسنامه  ،آخرين تغييرات شركت  ،آگهي تاسيس وكليه اسرناد و فرمهراي شررايط
شركت در مزايده كه از سازمان دريافت نموده ايد كه مطابق با مفاد اساسنامه شركت بايستي مهرو امضاء شده باشند.
 -2محتويات پاكت (ب) – برگ پيشنهاد قيمت
ز ) نحوه تسليم پيشنهادها :
 : 1شركت كنندگان بايد كليه مدارک و اسناد خواسته شده را امضا نموده و در پاكت الف بگاارند و موضرو مزايرده و آدرس
و تلفن نيز حتماً بر روي پاكت نوشته شود .
 : 2برگ اعالم پيشنهاد قيمت را به تنهائي در پاكت ب بگاارند  .نام شركت كننده و موضو مزايده و آدرس و تلفن نيز حتمراً
بر روي پاكت نوشته شود .

صفحه 5

برگ پيشنهاد قيمت مزايده پاركنيگ ورودي تله كابين عون بن علي
سازمان توسعه و عمران عون بن علي و پارک طليعت شهرداري تلريز

اشخاص حقوقي :
نام شركت  .....................................نام مديرعاما يا صاحب امضاء مجاز شركت ........................................................
كد اقتصادي  ..........................................ثلت شده به شماره  .................................دفتر ثلت شركتها ............................
آدرس شركت  ............................................................................................:تلفن ....................................................... :
ضمن اعالم رؤيت آگهي مزايده آن سازمان با آگاهي كاما و بررسي شرايط عمومي و اختصاصري سرازمان مزايرده گرزار و مشخصرات و كليره
مدارک مزايده مربوطه و پس از بازديد از محا كار و اطال كاما از شرايط آن و آگاهي كاما از قوانين و مقررات مربوط به موضو مزايده جهرت
اجاره  ،پاركينگ و مطالعه پيش نويس قرارداد پيوستي اسناد مزايده و پيش بيني مدت قرارداد يک ساله با لحراظ شررايط ديگرر اجراره و در كمرال
صحت و سالمت روحي و جسمي و با كمال رضايت و ميا باطني آمادگي خود را جهت شركت در مزايده اعالم داشته و بعنوان سپرده شرركت در
مزايده فيش به شماره  ................................به مللغ .............................ريال را براي اجاره را به حساب شماره 1111808683301نزد بانرک شرهر
شعله شهرداري تلريز تلريز بنام سازمان عون بن علي واريز و در پاكت الف تسليم سازمان مزايده گزار نموده ام و يرا ضرمانت نامره برانكي شرماره
 ................................به مللغ  ............................ريال را برراي اجراره  ،عهرده بانرک  ........... ....................شرعله  ..................................را در حرق
سازمان عون بن علي اخا و در پاكت الف توديع نموده ام و تقاضاي شركت در مزايده را دارم  .ضمناً تعهد مي نمايم در صرورت برنرده شردن در
مزايده نسلت به انجام موارد زير اقدام نمايم .
 1ر ضمن اعالم آمادگي كتلي در مهلت مقرر قرارداد را بر اساس پيش نويس منضم به اسناد و مدارک مزايده امضاء و همراه با  2مورد ضرمانت
نامه بانكي معتلر انجام تعهدات و 3ماه اجاره بهاي ماهانه حداكثر ظرو  1روز به سازمان تسليم نمايم  2ر ظرو مدت مقررر در قررار داد در محرا
كار حاضر و شرو بكار نمايم .
 3ر تائيد مي كنم كه كليه ضمائم اسناد و مدارک مزايده جزو الينفک اين پيشنهاد محسوب مي گردد .
 1ر اطال دارم كه سازمان مزايده گزار حق تغيير مفاد شرايط پيش نويس قرارداد را تا زمان ملادله دارد و اين تغييرات را خواهم پايرفت .
 -6اطال دارم كه مللغ اجاره بهاي پيشنهادي  ، ،پاركينگ  ،در  12قسط مساوي طي  12فقره چک به تاريخ اول هر ماه بصرورت ثابرت تسرليم و
پرداخت خواهم نمود .
بنا به مراتب فوق آمادگي خرود را جهرت اجراره پاركينرگ در منطقره عرون برن علري ورودي تلره كرابين برا لحراظ مللرغ پايره مزايرده سراالنه
( 3/011/111/111ريال مي باشد و با مد نظر قراردادن اطالعات و بررسي هاي خود اين شركت مللغ بره عردد  ......................................ريرال و
به حروو  ...............................ريال را به عنوان اجاره بهاي يكساله براي اجاره پاركينگ پيشنهاد و اعالم كرده و حاضرر بره انعقراد قررارداد مري
باشم.
تاريخ تكميا فرم :

امضاء و اثر انگشت

شماره تماس تلفن ثابت و همراه :

نام و نام خانوادگي
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