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صفحه 0

شركت كننده عزيز :
اين فرم و پيوست هاي آن حاوي نكات مهمي در خصوص شرايط عمومي و اختصاصي مزايده وپيش قرارداد مربوط مي باشد كه مطالعه آن از پيامدد هداي
آتي جلوگيري مي كند .مقتضي است با مطالعه دقيق آن هر گونه جاي ابهام را قبل از شركت در مزايده از مسئولين ذيربط و سازمان استفسدار و در صدورت
توافق در تمامي شرايط آن در مزايده شركت نمائيد .
سازمان توسعه و عمران عون بن علي و پارک طبيعت شهرداري تبريز به استناد مصوبه هيأت مديره سازمان در نظر دارد موارد ذيل را به اشخاص حقيقي يدا
حقوقي از طريق مزايده عمومي به اجاره واگذار نمايد لذا از متقاضيان شركت در مزايده دعوت مي شود جهت اخذ اسدناد و مددارک شدركت در مزايدده بده
دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند .

رديف

عنوان مزايده

1

منافع راه اندازي سايت قايقراني

قيمت پايه

جمع قيمت پايه

مبلغ

ساالنه سال اول

سال دوم (ريال)

سپرده(ريال)

(ريال)
600/000/000

 %00افزايش

00/000/000

نسبت به سال اول
الف ) شرايط عمومي :
1د 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
.
 2د چنانچه در شرايط مزايده و يا قرارداد و اسناد تغييراتي تا آخرين مهلت در يافت مدارک از طرف سازمان ايجاد شدود مدالک عمدل خواهدد بدود و ايدن
تغييرات به نحو مقتضي به اطالع شركت كنندگان اي كه از سازمان اسناد دريافت نموده اند خواهد رسيد و شركت كننده با علم و اطالع از اين موضوع
هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط نمودند.
 3د شركت كنندگان بايد عالوه بر حسن شهرت و سابقه كار  ،منع قانوني براي عقد قرارداد مربوطه نداشته باشند .
ب ) شرايط اختصاصي مزايده :
 -1شركت كنندگان بايد مبلغ تعيين شده سپرده شركت در مزايده هريک از موارد را به حساب شماره  1111808683301نزد بانک شهر شعبه شهرداري
تبريز بنام سازمان توسعه و عمران ع ون بن علي و پارک طبيعت واريز و يک برگ كپي آن را نزد خود نگهداري و اصل فيش را به همراه اسناد مزايدده
در پاكت الف مزايده گذاشته و به سازمان ارائه نمايند .
 -2مدت قرارداد از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت دو سال خواهد بود.
 -3كارفرما و دستگاه نظارت  ،سازمان توسعه و عمران عون بن علي و پارک طبيعت تبريز مي باشد .
 -4سازمان در رد و قبول هريک از پيشنهادات مختار است.
 -6مهلت قبول پيشنهادها از تاريخ چاپ آگهي تا ساعت  13روز شنبه مورخ 99/12/10مي باشد و به پيشنهاد هايي كه خدار از ايدن مهلدت ارائده شدود
ترتيب اثر داده نمي شود .
تبصره  : 1نشاني محل تسليم پيشنهاد ها :تبريز -اتوبان پاسداران –ورودي تله كابين تبريز دبيرخانه سازمان عون بن علي و پارک طبيعت تبريز مي باشد .
-0

شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف سازمان مزايده گذار موضوع ماده  11آيين نامه معامالت شهرداري تبريز مي باشد .

 -1كليه پيشنهاد ها راس ساعت  13/31روز شنبه مورخ  99/12/10باز و واجدين شرايط انتخاب و اعالم مي شوند و حضور شركت كنندگان يا نماينده آنان
در جلسه آزاد است .
تبصره -2با 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 نسبت بده
بررسي محتويات پاكت الف اقدام و سپس در صورتيكه شركت كننده را واجد شرايط شركت در موضوع مزايده تشخيص دهد نسبت بده بازگشدايي پاكدت
ب(قيمت) اقدام خواهد نمود .
-8برندگان اول و دوم  ،مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شود .
-9هرگونه كسورات قانوني اعم از بيمه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد .
 -11برنده مزايده مكلف است بالفاصله بعد از عقد قرارداد مورد اجاره را در مقابل خطرات احتمالي جاني و مالي و آتش سدوزي وارده بده اشدخاص
ثالث بيمه مسئوليت نمايد  .در هنگام استفاده مورد اجاره در صورت بروز اتفاقات و حوادث براي اشخاص از قبيل( فوت و هزينه پزشكي و غيره ) از
محل بيمه تامين و پرداخت گردد و سازمان هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نداشته و نخواهد داشت .
-11هزينه چاپ آگهي و كارشناسي رسمي دادگستري به عهده برنده مزايده مي باشد .

صفحه 1

 12د كميسيون مزايده اسامي برندگان را پس از بررسي و اتخاذ تصميم در تابلو اعالنات سازمان نصب و بدين طريق به برندگان ابالغ مي نمايدد .كده ايدن
امر ( نصب در تابلو اعالنات ) به منزله ابالغ قانوني است و كليه شركت كنندگان با قبول اين شرط بايد به سازمان عون بن علي و پارک طبيعت تبريدز
مراجعه و از نتيجه امر اطالع حاصل نمايند هر چند كه نتيجه به برنده و اقامتگاه اعالمي او نيز ارسال خواهد شد  .برنده مزايده يک هفته فرصت دارندد
تا جهت تهيه ضمانتنامه بانكي و عقد قرارداد اقدام نمايند.
تبصره  : 3هر گاه كميسيون در تاريخ مقرر موفق به اعالم اسامي برندگان نباشد  ،مراتب را مطابق بند  12در تابلو اعالنات سدازمان نصدب و زمدان بعددي
اعالم برندگان را ابالغ خواهد كرد و شركت كنندگان نيز ملزم هستند در تاريخ بعدي اعالم شده از نتيجه امر اطالع حاصل و اقدام الزم را معمول نمايند .
تبصره  : 4شركت كنندگان بدواً با قبول و توافق به شرايط فوق هر گونه اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نموده  ،خود را موظف به رعايت و اجراي
دقيق مفاد قرارداد آن مي دانند.
 13د سپرده شركت كنندگان در طي مدت اعالم نظر نهايي سازمان و سپرده برندگان اول و دوم نيز تا عقد قرارداد برنده نهدايي مزايدده ندزد سدازمان بداقي
مانده و مسترد نمي شود .
 14د بازگشائي پاكت پيشنهاد الف هيچگونه تعهدي براي مزايده گزار ايجاد نكرده و سازمان مي تواند برابر بررسديهاي كميسديون مزايدده خدود نسدبت بده
انتخاب برنده اقدام و سازمان در رد و قبول كليه پيشنهادها مختار است.
 16د در انتخاب برندگان مزايده پس از بازگشايي پاكت الف  ،و سوابق كاري كه توسط شركت كنندگان ارائه شدده از اولويدت برخدوردار بدوده و توسدط
اعضاي كميسيون مد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره : 6كميسيون مزايده سازمان مي تواند در زمان بازگشائي پاكت پيشنهادها يا حتي پس از آن پيشنهادهائي را كه بهر دليل قانوني مردود مي داندد باطدل
اعالم نمايد و شركت كنندگان با قبول اين شرط حق اعتراض بعدي را از خود سلب مي نمايند .
 10د هر گونه تخلف از ضوابط و شرايط مزايده از سوي هر يک از شركت كنندگان  ،پيشنهاد وي را باطل و كان لم يكن مي سازد .
 11د چنانچه متعاقباً خالف اظهارات شركت كننده اي محرز شود مسئوليت و پيگرد قانوني و خسارات وارده متوجه شركت متخلف خواهد بود .
 18د شركت كنندگان بايستي قرارداد مربوطه و پيوستهاي آن را مطالعه نمايند بديهي است شرايط و مدارک خواسته شدده در آن هدا الزامدي اسدت و شدركت
كنندگان بدواً با تعهد به تقبل شروط آن اقدام به ارائه پيشنهاد مي نمايند و اعتراض بعدي ايشان راجع به مفاد قرارداد مسموع نخواهد بود .
 19د مشخصات و پيشنهادات مندر در فرم هاي شرايط شركت در مزايده منجمله برگ پيشنهاد قيمت بايستي بدون خدشه  ،خط زدگي  ،الک زدگي  ،قلم
خوردگي  ،تراشيدگي و … بوده و مبلغ پيشنهادي بصورت دقيق و روشن قيد شود و پيشنهادها مبهم  ،ناقص و مشروط نباشد .
 21د چنانچه برابر نظر سازمان مزايده گزار  ،تغييرات يا توضيحاتي در اسناد و تيپ قرارداد پيوستي اعمال شود اجراي اين نظريده و اعمدال آن در اسدناد و
قرارداد ها براي شركت كنندگان الزم االتباع مي باشد و شركت كنندگان نيز با توافق به اين امر اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نمودند .
 21د شركت كنندگان بايد توجه داشته باشند كه جاهاي خالي مندر در صفحات پيش نويس قرارداد پيوستي نيدازي بده پدر كدردن نددارد و اعدالم قيمدت
پيشنهادي فقط از طريق برگ مخصوص اعالم قيمت بعمل مي آيد  .ليكن پس از برنده شدن در زمان مبادلده قدرارداد ايدن مدوارد طبدددددق شدرايط
اعالمي برنده و مندرجات برگ اعالم قيمت تكميل ميشود ( .اين تيپ قراردادي جهت اطالع شركت كنندگان پيوست شده است)
 22د تمام اسناد مزايده  ،از جمله فرمهاي شرايط مزايده و تيپ قرارداد و  ...كه از سوي سازمان ارائه مدي شدود و همچندين اسدناد و مدداركي كده شدركت
كنندگان برابر درخواست به همراه آن به سازمان تسليم مي كنند بايد به امضاي شركت كننده رسيده و در غير اينصورت قابل ترتيب اثر نخواهد بود .
 23د هر گاه اطالع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند  ،مطابق قوانين و مقررات مربوطه با آنها رفتار مي شود .
 24د هر يک از شركت كنندگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مزايده ابهامي داشته باشند بايد تا آخرين مهلدت قبدول پيشدنهادات مراتدب را بده دسدتگاه
مزايده گزار اطالع داده و تقاضاي پاسخ نمايد  .اين امر موجب ايجاد حق براي تمديد مهلت قبول پيشنهادها براي متقاضي نمي گردد .
 26د مزايده گزار حق تغيير  ،اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چندين
موردي پيش آيد مراتدددب به شدركددددت كنندگان ابالغ مي شود و در صورتي كه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق
دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد از آنجا كه 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 كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصدت كدافي بدراي
اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند .
 - 20رقم پيشنهادي بايد براي اجاره موضوع مزايده در برگ پيشنهاد قيمت بصورت جداگانه نوشته و در پاكت ب پيشنهاد قيمت گذاشته شود  .براي تعيين
برنده مزايده ارقامي را كه با حروف در جاي مشخص شده نوشته شده مالک عمل خواهد بود و پيشنهاددهنده بايستي حتماً مبلغ را در محل مشخص شده
بنويسد.

صفحه 2

.
تبصره  : 0مستأجرظرف مدت يک هفته از تاريخ اعالم برنده مزايده توسط كميسيون براي عقد قرارداد بايستي ضمانت بانكي معادل ده درصد مبلغ قدرارداد
و به عالوه سه ماه اجاره بهاي ماهانه سال اول را بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات ارائه نمايد ويا بصورت نقد به حساب سپرده سازمان واريز و فيش آنرا
به امور مالي سازمان تسليم نمايد  .مبلغ يا تضمين هاي فوق در پايان قرارداد پس از تحويل قطعي محل قرارداد و ارايه مفاصاحساب بيمده عدودت خواهدد
شد .
 -21كميسيون معامالت سازمان در انتخاب صالح ترين و شايسته ترين پيشنهاد دهندگان مزايده مختار بوده و اين امر بر عهده كميسديون معدامالت سدازمان
مي باشدو كليه شركت كنندگان در مزايده با قبول كامل اين بند هر گونه اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نمايند.
--28عالوه از باالترين قيمت پيشنهادي ،اولويت اول در تعيين برنده مزايده براي سازمان سوابق كاري موثر و مسئوالنه شدركت كننددگان در مزايدده و نيدز
صالحيت هاي فردي و شايستگي هاي شغلي متناسب با محل هاي مورد اجاره در اين مزايده مي باشد.در شرايط پيشنهاد قيمت مسداوي اولويدت بدا كسدي
خواهد بود كه رزومه كاري مقبولتري داشته باشد..
محتواي پاكت الف :
-1كپي شناسنامه و كارت ملي براي اشخاص حقیقي و كپي كامل اساسنامه و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات اساسدنامه شدركت و هيدات مدديره بدراي
اشخاص حقوقي( كه مورد تائيد اعضاي كميسيون معامالت سازمان باشد ).
 -2اصل فيش بانكي سپرده شركت در مزايده واريز شده به حساب سازمان يا ضمانت نامه معتبر بانكي
 -3كليه اسناد و مداركي كه جهت شركت در مزايده از سازمان دريافت كرده ايد (فرمهاي شرايط عمومي و اختصاصي مزايده و پيوستهاي آن كه امضاء بدا
مهر شركت بريا اشخاص حقوقي وامضاء و اثر انگشت خورده شده توسط اشخاص حقيقي باشد .
-4رزومه كاري مرتبط در صورت موجود بودن .
 -0محتويات پاكت (ب)  :برگ پیشنهاد قیمت

صفحه 3

برگ پيشنهاد قيمت مزايده امتياز قايقراني
سازمان توسعه و عمران عون بن علي و پارک طبيعت شهرداري تبريز
اشخاص حقيقي :
نام  ......................نام خانوادگي  ..........................كد ملي  ................................شماره شناسنامه .....................
آدرس  ........................................................................................... :تلفن ............................................
اشخاص حقوقي :
نام شركت  .....................................نام مديرعامل يا صاحب امضاء مجاز شركت ........................................................
كد اقتصادي  ..........................................ثبت شده به شماره  .................................دفتر ثبت شركتها ............................
آدرس شركت  ............................................................................................:تلفن ....................................................... :
ضمن اعالم رؤيت آگهي مزايده آن سازمان با آگاهي كامل و بررسي شرايط عمومي و اختصاصدي سدازمان مزايدده گدزار و مشخصدات و كليده
مدارک مزايده مربوطه و پس از بازديد از محل كار و اطالع كامل از شرايط آن و آگاهي كامل از قوانين و مقررات مربوط به موضوع مزايده جهدت
اجاره  ،يک باب  ................و مطالعه پيش نويس قرارداد پيوستي اسناد مزايده و پيش بيني مدت قرارداد با لحاظ شرايط ديگدر اجداره و در كمدال
صحت و سالمت روحي و جسمي و با كمال رضايت و ميل باطني آمادگي خود را جهت شركت در مزايده اعالم داشته و بعنوان سپرده شدركت در
مز ايده فيش به شماره  ................................به مبلغ .............................ريال را براي اجاره را به حساب  ...............نزد بانک شهر شدعبه شدهرداري
تبريز بنام سازمان عون بن علي واريز و در پاكت الف تسليم سازمان مزايده گزار نموده ام و در پاكت الف توديدع نمدوده ام و تقاضداي شدركت در
مزايده را دارم  .ضمناً تعهد مي نمايم در صورت برنده شدن در مزايده نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايم .
 1د ضمن اعالم آمادگي كتبي در مهلت مقرر قرارداد را بر اساس پيش نويس منضم به اسناد و مدارک مزايده امضاء و همراه با  1مورد ضدمانت
نامه بانكي معتبر انجام تعهدات حداكثر ظرف  1روز به سازمان تسليم نمايم  2د ظرف مدت مقرر در قرار داد در محل كدار حاضدر و شدروع بكدار
نمايم .
 3د تائيد مي كنم كه كليه ضمائم اسناد و مدارک مزايده جزو الينفک اين پيشنهاد محسوب مي گردد .
 4د اطالع دارم كه سازمان مزايده گزار حق تغيير مفاد شرايط پيش نويس قرارداد را تا زمان مبادله دارد و اين تغييرات را خواهم پذيرفت .
بنا به مراتب فوق آمادگي خود را جهت اجاره منافع راه اندازي سايت قايقراني در عينالي با لحاظ مبلغ پايه مزايده و با مد نظر قراردادن اطالعدات
و بررسددددي هدددداي خددددود اينجانددددب  /ايددددن شددددركت مبلددددغ بدددده عدددددد  ......................................ريددددال و بدددده حددددروف
 ...................................................................................ريال را به عنوان اجاره بهاي ماهانه براي سال اول براي امتياز قايقراني پيشدنهاد و اعدالم
كرده و حاضر به انعقاد قرارداد مي باشم الزم به توضيح است كه سال دوم مبلغ  %21افزايش خواهد داشت.
امضاء و اثر انگشت

تاريخ تكميل فرم :

نام و نام خانوادگي

شماره تماس تلفن ثابت و همراه :
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