جمهوری اسالمی ایران
شهرداری تبریز

سازمان توسعه و عمران عون بن علی
و پارک طبیعت شهرداری تبریز
اسناد مزایده امالک

تاریخ:
شماره :

اسناد مزایده
سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  4992/57مورخ
 99/01/42هیأت مدیره محترم سازمان توسعه و عمران عون بن علی امالک مشروحه بشرح جدول ذیل را از طریق مزایده

عمومی بفروش رساند.
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شرایط مزایده :
-1شرکت کنندگان در مزایده بایستی مبلغ سپرده شرکت برای هر یک از ردیف های  5گانه مطهاب یسسهت وستسهتی را
بحساب شماره  1331808580001سازمان نزد بانک شهر شعب شهرداری تبریز واریز و فسش آنرا ب همراه اسناد مزایهده و
در داخل واکت ایف تحتیل سازمان نمایند.ضمناً ارائ ضمانت نام معتبر بانکی ب همان مبلغ بالمانع می باشد.
-2مبلغ وای مزایده طب نظری کارشناسی رسمی دادگستری برای کل متراژ هریک از ردیف طب جدول می باشد و مالک
انتخاب برنده باالترین وسشنهاد قسمت بابت مبلغ کل وای می باشد ک باید از هر حسث عهدد و حهروم مشهخ
ابهام و قلم ختردگی در فرم وسشنهاد قسمت و در واکت (ب) جداگان تسلسم سازمان گردد.

و بهدون

-0ب همراه اسناد این مزایده تصتیر صترتجلس شرکت عمران و تتسع آذربایجان شهرداری تبریز برای ردیفههای  1و 2
ب متقاضسان محترم تحتیل می گردد ک بر اساس آن سازمان برنده مزایده را جهت اخذ قرارداد واگذاری مترد مزایده به
شرکت عمران و تتسع آذربایجان معرفی ختاهد نمتد.
 -4ب همراه اسناد این مزایده تصتیر صترتجلس تتاف و مصایح ورداخت غسرنقدی ب شماره  1448/01مهتر 48/0/15
برای ردیفهای 5 ، 4 ،0ب شرکت کنندگان محترم تحتیل می گردد .برندگان مزایده جهت اخذ قرارداد واگهذاری به اداره
کل امالک و مستغالت شهرداری تبریز معرفی ختاهند شد .
-5آخرین مهلت قبتل وسشنهادها از تاریخ چاپ آگهی یغایهت سهاعت  14روز شهنب مهتر  48/11/20مهی باشهد و به
وسشنهادهایی ک خارج از متعد فتق ارائ شتد ترتسب اثر داده نمی شتد
تبصره  :نشانی محل تسلسم وسشنهادها  :تبریز اتتبان واسداران ورودی تل کابسن تبریز طبق همکف دبسرخان سهازمان عهتن
بن علی و وارک طبسعت تبریز می باشد .
-0برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر ب انعقاد قرارداد نشتند  ،سپرده آنان ب ترتسب ضبط ختاهد شد.
-1سازمان در رد یا قبتل هریک از وسشنهادات مختار است.
-8مزایده فتق مشمتل قانتن منع مداخل کارکنان دویت در معامالت دویتی می باشد.
 - 4شرکت در مزایده و ارای وسشنهاد ب منزی قبتل شرایط و تکایسف سازمان مزایده گذار متضهت مهاده  13آیهسن نامه
معامالت شهرداری تبریز می باشد .
-13کلس وسشنهادها رأس ساعت  14/03روزشنب متر  48/11/20با حضتر اعضاء کمسسهستن معهامالت سهازمان بهاز و
برندگان مشخ

ختاهد شد.حضتر وسشنهاد دهندگان در جلس مزایده بالمانع می باشد.

-11محتتی واکت ایف:
-11-1اصل فسش سپرده شرکت در مزایده یا ارائ ضمانت نام بانکی ب همان مبلغ ک در جدول قسمتهای وایه مشهخ
شده است.

 -11-2کلس مدارک و اسناد اخذ شده از سایت سازمان تتسع و عمران عتن بن علی و وارک طبسعهت شههرداری تبریهز
اعم از برگ مشخصات قطعات و شرایط شرکت در مزایده ب صترت امضاء صاحبان مجاز و مهر شده و کپی کارت ملهی
برای اشخاص حقسقی و کپی اساسنام و آخرین تغسسرات هسات مدیره برای اشخاص حقتقی
-12محتتی واکت ب  ( :وسشنهاد قسمت)
 -12-1فرم وسشنهاد قسمت ختاهد بتد بطتریک در فرم وسشهاد قسمت ارقام درج شده ب عدد و به حهروم و بهدون قلهم
ختردگی باشد .وسشنهاد قسمت بر روی فرم وستستی (هر مترد در برگ مجزا) نتشت ختاهد شد و از درج آن در روی سایر
فرمها یا کاغذ دیگر ختدداری شتد .برای تعسسن برنده مزایده ارقام حروفی مالک عمل ختاهد بتد.
تبصره  :ذکر شماره قطعات و شماره ردیف مزایده و تلفن تماس متقاضی روی واکتها ایزامی است.
 -10وسشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مزایده را در بندهای فتق بدون تغسسر ،حهذم و یها قهرار دادن شهر در آن
تکمسل  ،تنظسم مهر و امضاء نمتده و ب صترت سربست و مهر شهده در واکتههای ایهف و ب (که از دبسرخانه سهازمان
دریافت می شتد) ب صترت جداگان قرار داده شده و ب سازمان تسلسم نماید .همچنسن ب وسشنهادات مبهم و مخهدو

و

خارج از چارچتب مزایده ترتسب اثر داده نختاهد شد.
 -14در صترت ناق

بتدن مدارک واکت ایف  ،واکت ب باز نشده و نام شرکت کننده مذکتر از مزایده حهذم ختاههد

شد.
 -15برنده مزایده متظف است بعد از ابالغ نتسج کمسسستن ،ب واحد مایی این سازمان مراجع و تا هفهت روز عهالوه بهر
واریز بهای هریک از ردیفهای مترد نظر متعاقباً نسبت ب عقد قرارداد اقدام نماید و در غسر این صترت  ،سهپرده شهرکت
در مزایده ب نفع سازمان ضبط و از برنده دوم دعتت بعمل ختاهد آمد و چنانچ حاضر ب عقهد قهرارداد نشهتد ،سهپرده
شرکت در مزایده برنده دوم نسز ب نفع سازمان ضبط و مزایده تجدید ختاهد شد.
-10وس از تعسسن نفرات اول و دوم مزیده  ،تضمسن شرکت در مزایده نفرات بعدی مسترد می شتد.
-11هرگاه اطال حاصل شتد ک وسشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند ،طب قانتن با آنان رفتار ختاهد شد.

-18در صترت عدم ورداخت در مدت تعسسن شده بابت ثمن معامل قرارداد  ،مزایده فسخ و سپرده شرکت در مزایهده به
نفع سازمان ضبط ختاهد شد.
 -14هرگاه قسمت وسشنهادی دو نفر یا شرکت با هم برابر باشد اویتیت با فردی است ک آماده واریز بسشترین مسزان نقهدی
باشد.
 -23در صترت بروز هر گتن اختالم بسن سازمان و متقاضی در مترد مفاد واگذاری مهترد معامله و در حکمسهت حهل
اختالم مطاب ماده  08آیسن نام معامالت شهرداری ها مالک عمل ختاهد بتد.
 -21کلس کسترات قانتنی طب آیسن نام شهرداریها بر عهده برنده مزایده ختاهد بتد.
-22کلس هزین های آگهی و نقل و انقال سند و سایر هزین های مربت ب مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد.
 %53-20ثمن معامل ب صترت نقدی و مابقی در س قسط مساوی در طتل شش ماه در ح سازمان ورداخت ختاهد شد.
ضمناً کلس اشخاص حقسقی و حقتقی ک از سازمان طلب دارند  %53ثمن معامل از محل طلبشان کارسازی و مترد تستی
قرار گرفت و مابقی نسز در طی شش ماه ورداخت ختاهد شد.
-24برنده مزایده ح واگذاری متضت مزایده ب غسر را قبل از تستی حساب کامل با سازمان ندارد و ضمن عقد خهارج
الزم ح واگذاری را قبل از تستی حساب از ختد سلب و ساقط می نماید و قرارداد بصترت مشرو تنظسم ختاهد شد.
تبصره  :برای کلس امالک ب فرو

گذاشت شده بعد از تستی حساب الزم با امتر مایی سازمان  ،معرفی نام برای شرکت

تتسع و عمران آذربایجان و یا اداره کل امالک ب برندگان مزایده صادر ختاهد شد.

برگ وسشنهاد قسمت شرکت در مزایده امالک
سازمان تتسع و عمران عتن بن علی و وارک طبسعت شهرداری تبریز
 اعالم تقاضا:
عطف ب آگهی مزایده امالک منتشره در روزنام محلی و رسمی کشتری در خصتص امالک سازمان اینجانب
(آقا/خانم/شرکت)  ..................................فرزند  .................دارای شناسنام

/ثبت  .......................کد ملی

/اقتصادی  ............................صادره از  ....................شماره تلفن همراه  .....................شماره تلفن ثبت  ..........................ب
نشانی  ...........................................................................................................................ب شرح ذیل تقاضای خرید می نمایم.

…………………………………………………………………………………………………………….
 مترد تقاضا:
ردیف مزایده ....................... :کاربری .................................................................:
نشانی..................................................................................................................:

…………………………………………………………………………………………….


قسمت وسشنهادی:
مبلغ ب عدد (ریال) ................................:مبلغ ب حروم(ریال).....................................................:

…………………………………………………………………………………………….


مسزان سپرده:

شماره ضمانت نام یا فسش .........................................
نام بانک و شعب .........................................................
مبلغ ب ریال..........................................................:
مبلغ ب حروم......................................................:
…………………………………………………………………………………………………………….


تأیسد دریافت اطالعات و قبتل شرایط مزایده:
بدینوسیله اعالم و تأیید می نمایم که کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیار اینجانب قرار گرفته و از وضعیت مورد
مزایده مطلع بوده و شرایط مزایده را بررسی کرده ام و به عنوان قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضائ و اقرار می
نمایم چنانچه در مزایده برنده شناخته شدم  ،موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در اسناد و مدارک مزایده خواهم بود در غیر
اینصورت سازمان حق ضبط مبلغ سپرده فوق را داشته و هیچگونه ادعایی از طرف اینجانب قابل قبول نخواهد بود.
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