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 1621ماره : ش                                                                                                                                            

 04/12/1400 :ورخم                                                                                                                                               

 

 :متقاضيان جهت شركت در مزايده بايد مراحل زير را انجام دهند

 الف : دريافت اسناد مزايده 

   اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت ظرف مهلت تعيين شده در آگهي مزايده به دبيرخانهب : تحويل 

 :توجه : اسناد مزايده كه قابل گشايش در كميسيون معامالت مي باشد بايد به تريبت زير مهروموم شده باشند

و همچنين اسناد  ( هرداری زوبنام ش  نقدیفيش واريزی پاكت الف : شامل سپرده تضمين شركت در مزايده ) ضمانت نامه بانكي به مبلغ 

 ( شده امضاء و تكميل  مزايده

 پاكت ب : تكميل و امضاء شده پيشنهاد قيمت

  : ون معامالتمحل تشكيل كميسي 14/12/1400 مورخ شنبه صبح 10 ساعت راس اسناد تحويل از پس:  مزايده  زمان تشكيل جلسه كميسيون

 .تماس حاصل فرماييد  34744111توضيح در صورت هر گونه سوال جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن اداره 

 شهرداری زو

  :مزايده عمومي شماره

 ...................موضوع مزايده: فروش 

  12/12/1400 مورخروز پنجشنبه آخرين مهلت برای ارائه پيشنهادات تا 

رار گرفته ودر ر اختيارم قد شهرداری زوه اطالعات الزم از جمله ابعاد و كاربری زمين توسط مسئولين بدينوسيله اعالم و تائيد مي نمايم كلي

 را رگب اين مزايده شرايط كليه قبول انعنو به و ام نموده مطالعه دقت به نيز را مزايده شرايط و بازديد مزايده مورد از ..................      تاريخ

دم عه و قرارداد بوده و در صورت يدمزا برگ در مندرج شرايط تمام رعايت به موظف شدم شناخته برنده مزايده در چنانچه نمايم مي اقرار و نموده امضاء

 .هيچگونه ادعايي قابل قبول نخواهد بود "حق ضبط مبلغ سپرده را داشته و بعدا شهرداریانجام تعهدات 

 

 (:حقيقي شخص) متقاضي خانوادگي نام  نام و

  : امضاء

  : تاريخ

  : شماره تلفن ونشاني متقاضي

  : نام و نام خانوادگي وكيل يا نماينده رسمي شركت 

  : عنوان شركت 

 امضاء

  : تاريخ 

 : نشاني وتلفن شركت 

 : نشاني و تلفن نماينده رسمي شركت 
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 : شرايط مزايده

 قبول شرايط عمومي مزايده      1

قوانين و  ر صورت عدم تطبيق بادهر پيشنهادی كه مطابق با شرايط مزايده حاضر نبوده و يا متضمن قيود،شرايط، مخدوش و يا مبهم باشد    1-1

ررات عمل خواهد بق ضوابط ومقطدر اين زمينه  شهرداریمقررات وشرايط مزايده ، كان لم يكن تلقي شده و به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد گرديد ، 

  .دنمو

خ و ساعت مقرر ارائه داتي كه بعد از تاريپيشنهاد مزايده بايد در محل و تاريخ و ساعتي كه در آگهي مزايده ذكر شده تسليم شود و كليه پيشنها   2-1

 .برای پيشنهاد دهنده مزايده عودت مي گردد "گردد گشوده نخواهد شد و عينا

دهای تحويلي غيير و اصالح پيشنهاهي مزايده تعيين شده است هيچگونه پيشنهادی مبني بر تپس از انقضای موعد تسليم پيشنهادات كه در آگ   3-1

 .در اين خصوص اختيار تام دارد شهرداری به هر عنوان پذيرفته نخواهد شد و 

قبل از معامله  رتبط به زميننه های مهرگونه ماليات و عوارض و كسور قانوني كه به معامله تعلق گيرد بعهده برنده مزايده مي باشد. ) هزي   4-1

 مي باشد.  شهرداری زوبعهده 

 .ريال ( و در صورت لزوم به ريز عوامل تعيين گرددحروف و بهای پيشنهادی بايد به مبلغ مشخص )   5-1

 .به پيشنهادات ناقص وپيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد    6-1

 .ضبط خواهد شد ی زوشهرداراو به نفع  كه برنده مزايده در مهلت مقرر حاضر به انجام كار و يا معامله نشود سپرده شركت در مزايدهر صورتي د   7-1

 .روز خواهد بود 30روزو خارج از كشور  10اين مهلت برای برنده مزايده مقيم داخل كشوراز تاريخ دريافت نامه برنده شدن در مزايده 

، حق التحرير و  ربوطه اعم از حق الثبتثبت قرارداد با برنده مزايده را در دفاتر رسمي ضروری بداند هزينه های م شهرداری زو  هر صورتي كد    8-1

 .باشد مي مزايده برنده برعهده عوارض هرگونه و ماليات و  بطوركلي هر نوع هزينه مترتب بر آن

 .ذيردمعامله آنچه در فرم نمونه قرارداد قيد شده صورت مي پروش به صورت نقدی بوده و پرداخت بهای مورد ف    9-1

 موضوع مزايده  -2

 ( وضوع مزايده عبارت است از : ) مشخصات كامل در شرح پيوستم    1-2

 بلوار ولي عصر)عج(  –شهر زو)زاوين( تبصره : موضوع مزايده جهت رويت متقاضيان خريد در نشاني : 

 امضاء اسناد مزايده  3

ي حقوق صاشخا مورد در. ) گردد امضاء  مي بايستي توسط شخص پيشنهاد دهنده مزايده و يا وكيل قانوني اوبا قيد تاريخ 5يده مندرج در بند اسناد مزا

 )توسط نماينده يا نمايند گان رسمي مهر وامضاء گردد

 سپرده مزايده  -4

به شماره  واريز نقدیيا نكي بابت مزايده حاضر به صورت ضمانتنامه با ريال000/000/20مبلغ پيشنهاد دهنده مزايده بايد سپرده شركت درمزايده 

نمايد و رسيد آن را به  صادر و به دبيرخانه تسليم زد پست بانک زاوينن    6277607000032495   ا شماره كارتي   5534528849072807حساب 

 .همراه اسناد درون پاكت الف قرار دهد

 (:حقيقي شخص) متقاضي خانوادگي نام  نام و

  : امضاء

  : تاريخ

  : شماره تلفن ونشاني متقاضي
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  اسناد مزايده

 .حاوی اسناد مشروحه ذيل كه به دو دسته تقسيم مي شوند باشد "پيشنهاد مزايده بايد ضرورتا

قرار داده شود به نحوی كه پاكت هردسته از اسناد بايد درپاكتهای جداگانه كه با حروف الف و ب عالمتگذاری شده است به صورت در بسته و ممهور 

 .ب را در داخل پاكت الف قرار داده و تحويل دبيرخانه شده و رسيد دريافت دارند

 :به امضاء پيشنهاد دهنده مزايده باشد ممهورپاكت دارای عالمت )الف( شامل اسناد زير خواهد بود و كليه صفحات آن مي بايست  -1-5

آدرس پيشنهاددهنده مزايده و آدرس محلي كه در ايران بتوان كليه مكاتبات راجع به مزايده را به آنجا تسليم و آنها را اطالعات الزم در مورد نام و  -الف

 (واصل شده به شخص پيشنهاد دهنده تلقي نمود )صفحه اول اسناد

 .فوق الذكر قيد شده است 4رسيد دريافتي به صورتي كه در بند  -ب

و همچنين اقرارنامه و اعالميه درخصوص ارتشاء و تطميع به  1337ه ديما 22 مصوب مداخله منع قانون  به عدم شمولاقرار نامه واعالميه مربوط  -ج

 .صورتي كه در صفحات آتي شرايط مزايده مقرر شده است

سمت پيشنهاد دهنده و اشخاص حقوقي داوطلب شركت در مزايده بايد مدارك ثبت شركت شامل اظهارنامه ، اساسنامه و مدارك تعيين كننده  -هـ

 .دارنده )يا دارندگان( امضاء مجاز را ضميمه پيشنهاد خود نمايد

به امضاء پيشنهاددهنده  ممهوراكت )ب( مي بايست حاوی برگ پيشنهاد قيمت )به شرح برگ پيوست (بوده و تمامي اوراق و برگه های آن پ  2-5

 .باشد

 .نمايدرسيد دريافت  هزينه برگذاری پرداخت وريال  000/500به شهرداری مبلغ تحويل اسناد مزايدهپيشنهاد دهنده در قبال    3-5

 

 :شودن پيشنهادهای مزايدهگ   6

 شركت اطالع به نتيجه و مفتوح  14/12/1400  مورخ شنبهروز   10 در ساعت شهرداری زوشنهادهای واصله در جلسه كميسيون معامالت پي     1-6

 .رسيد خواهد مزايده در كنندگان

 .به پيشنهاد دهنده مسترد مي گردد "ر صورتي كه مدارك مربوط به پاكت الف تكميل نباشد پاكت ب گشوده نشده و عيناد    2-6

 تعهدات پيشنهاد دهندگان7

حبان آنها روز تقويمي از تاريخي كه برای گشودن پيشنهادات مزايده تعيين گرديده است معتبر و جهت صا 90فاد پيشنهادات واصله تا مدت م     1-7

 .دالزام آور مي باشد، چنانچه پيشنهاد دهنده ای قبل از انقضای مدت مزبور پيشنهاد خود را مسترد دارد مبلغ سپرده مزايده او ضبط خواهد ش

طالع پيشنهاد ه مجرد آنكه پيشنهاد مزايده ای مورد قبول واقع شود و مراتب قبولي به پيشنهاد دهنده مربوطه ابالغ گرديده و مراتب به اب    2-7

 .دهندگاني كه پيشنهاد آنها مورد قبول واقع نشده است نيز خواهد رسيد و اوراق سپرده شركت درمزايده آنها مسترد خواهد شد

 .: تا انعقاد قرارداد با برنده اول مزايده سپرده پيشنهاد دهنده حائزشرايط حداقل درجه دوم مسترد نخواهد شد1تبصره 

روز برای تسليم تضمين حسن انجام معامله و امضاء قرارداد حاضر نشود  10ظرف مدت  شهرداری  برنده مزايده پس از ابالغ در صورتي كه  : 2تبصره

 .شهر ضبط خواهد شدشهرداری اين شرايط به نفع  4و يا از انجام يكي از موارد تعهدات امتناع نمايد سپرده مندرج در بند 

 .االجراست الزم طرفين تعهدات انجام در  مربوطه : رعايت كليه قوانين و مقررات3تبصره 

 (:حقيقي شخص) متقاضي خانوادگي نام  نام و

  : امضاء

   : تاريخ
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دهندگان  برنده مزايده كسي خواهد بود كه حائز شرايط بوده و قيمت پيشنهاديش به تشخيص كميسيون معامالت بيشتر از قيمت ساير پيشنهاد  3-7

 .باشد

 خواهد مسترد دهنده پيشنهاد مزايده در شهرداری  پس از امضاء موافقت نامه قرارداد و توديع وجه وتضمين حسن انجام معامله ، تضمين سپرده  4-7

 .شد

دی  22 مصوب  دولتي تمعامال در دولت كاركنان مداخله منع قانون در مذكور ممنوعيت مشمول كه نمايد مي اعالم "يشنهاد دهنده رسماپ    5-7

خالف آن را احراز كند عالوه بر اينكه قرارداد را بصورت يكطرفه فسخ و ملغي اعالم خواهد نمود حق شهرداری نمي باشد در صورتي كه  1337ماه 

قرارداد متوجه شود به تشخيص خواهد داشت سپرده و تضمين پيشنهاددهنده را ضبط نمايد و خسارتي كه ازفسخ و الغاء و يا تاخير در اجرای موضوع 

 .خود تعيين و از اموال پيشنهاد دهنده استيفا كند و پيشنهاد دهنده در اين خصوص حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط خواهد نمود

 :درخصوص ارتشاء و تطميع    8

اد هيچگونه حق الزحمه، كميسيون، انعام وجه نقد يا هديه و يا اظهار واعالم مي دارد برای تحصيل اين قرارد "پيشنهاددهنده مزايده بدينوسيله رسما

ه، انعام، وجه هرگونه استفاده ديگری به احدی نداده و از احدی دريافت نداشته و در آتيه نيز اقدام به اعطاء و يا دريافت هيچگونه كميسيون، حق الزحم

 .نقد يا هديه و يا هرگونه استفاده ديگری نخواهد نمود

حق خواهد داشت شهرداری دهنده بدينوسيله تصديق نموده و مسلم مي داند در صورتي كه اين متن نادرست و خالف واقع تشخيص داده شود پيشنهاد 

اقدام خواهد پيشنهاد مزايده اش را رد و سپرده مزايده را ضبط نمايد. در صورتي كه پس از امضاء قرارداد موارد مذكور حاصل گردد طبق شرايط قرارداد 

  .شد
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