
 

 

 باسمه تعالی

 عمومی مزایدهتجدید آگهی 

 دومنوبت 

المی ش اهین ش هر در ر  ر دارد شورای اس  03/04/1400ش مورخ /664شهرداری شاهین شهر با استناد مجوز شماره 

ضلع ش مایی می ناو وییر) ر( را را  ه و   نور  واقع در شاهین شهر پارک سوار غربمتر مربع از   20ازبرداری بهره 

از طریق مزای نه  م ومی در س اماره ت نارکاک اینتروری ت دوی و ب ه ر  اری  تررفه خطوط تاکسی بروو شهری میمه و ...

www.setadiran.ir   واگذار رماین سال 2و با شرایط زیر را به اشخاص حقیقی و حقوقی وا ن شرایط برای منک. 

 شرایط مساوی دارای اویویو می باشنن.متقاضیاو ایثارگر و خارواده شهنای ساکن شاهین شهر در  -1

م ورد تییی ن حراس و    نم ا تی اد ب وده و ری ز یدارای گواهی  نم سوء پی ینه کیف ری و گ واهبررنه مزاینه برای  قن قرارداد باین  -2

 شهرداری شاهین شهر باشن.

قاروو اساسی و ق اروو  141و  49ا ل های مقرر در رماین که در زماو شرکو در این مزاینه م مول ممنو یوشرکو کنننه اقرار می -3

 و سایر مقرراتی که چنین محنودیو هایی را مرین می رماین ، ریسو. 22/10/1337منع مناخله کارکناو دویو م)وب 

شرکو کنننگاو بایستی تحو  نواو یت واحن شغلی در مزاینه شرکو رموده و منارک مربوط به شغل خود را همراه با اسناد مزاینه  -4

ضمن ضبط س ررده ش رکو اینن. بنیهی اسو در  ورک  نم احراز شغل مورد ر ر، هیئو  ایی مرامالک شهرداری محق اسو ارائه رم

 این شهرداری در این خ)وص هیچ گوره مسؤوییتی رنارد. گاو مزاینه خارج رماین؛نرامبرده را از ییسو پی نهاد دهندر مزاینه 

 نواو به غیر رنارد و در  ورک واگذاری محل به غیر، شهرداری حق فسخ قرارداد منرقنه بررنه مزاینه حق واگذاری محل را به هیچ  -5

 و ضبط سررده حسن ارجام ترهناک و اخذ کلیه خسارک ها از محل چت های ارائه شنه خواهن داشو.

 .می باشنهزینه های مربوطه بررنه مزاینه موظف به پرداخو بوده که  اخت)ا یمجمو ه دارای ار راب برق  -6

رفراک اول تا سوم در مزاینه تا اررقاد قرارداد با رفر اول مسترد رخواهن شن و در  ورک خودداری رفر اول از اررق اد  ،سررده بررنگاو -7

گردد. همچنین در  ورتی که  رفراک دوم و س وم قرارداد سررده او به رفع شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با رفر دوم منرقن می

 ضبط خواهن شن . شهرداری شاهین شهرررقاد قرارداد ر ورن، سررده آو ها به ترتیب به رفع ریز حاضر به ا

رفر دوم مزاینه پی نهاد دهننه ای اسو که قیمو پی نهادی او بیش از مبلغ تضمین شرکو در مزاینه با رفر اول بررنه مزاینه اختالف  -8

 خواهن بود.و سوم رناشته باشن در غیر این  ورک مزاینه فاقن رفر دوم 

پی نهادهای رسینه که مبهم ، مخنوش ، م روط و یا فاقن سررده باشنن و یا پی نهادهایی که برن از مو ن مقرر برسن ا م از کتب ی ی ا  -9

 حضوری ترتیب اثر داده رخواهن شن.

 هییک  ایی مرامالک شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یت یا کلیه پی نهادها مختار اسو. -10

و اثاثی ه اینه هنگام  قن قرارداد  الوه بر چت های ا ور ماهاره ، بابو ضمارو ترهناک قرارداد در برابر اشخاص ثای   از بررنه مز -11

 دریافو می گردد. از شخص دیگر به  نواو ضامن یت فقره چت و بابو ضمارو مبلغ کل قرارداد ریز یت فقره چت

مبلغ کل قرارداد را در قای ب  %10حسن ارجام ترهناک قرارداد، حناقل بررنه مزاینه موظف اسو هنگام  قن قرارداد بابو ضمارو  -12

ب ه  0105052929007ضمارو رامه مرتبر بارنی با سر رسین ینسایه از تاریخ  نور یا فیش واریز رقنی به حساب سررده شماره 

 ی شاهین شهر ارائه رماین.رام شهرداری شاهین شهر رزد بارت ملی شربه مرکزی شاهین شهر و به  نواو سررده رزد شهردار

 .باشن یدر آو ممنوع م گریمتفرقه د ویبوده و هرگوره فرای نهیمختص به ارائه خنماک موضوع مزا یلیمحوطه تحو -13

شرکو کنننگاو در مزاینه بایستی مجوز  نور تررفه خروج تاکسی از شهر را داشته باشنن در غی ر این) ورک ح ق ش رکو در    -14

 مزاینه را رناررن.

از خ نماک ارائ ه ش نه  تی ه ر  نهیاسو ودر   ورت شهرداریاز  هینییهر گوره خنماک توسط بررنه مزاینه منوط به اخذ تیارائه  -15

و  نم ارج ام خ نماک مربوط ه اس و  ش هرداریبا  یرباشن بررنه مزاینه ملزم به همنار شهرداری نییمورد تی توسط بررنه مزاینه

باشن و برر نه مزای نه ح ق هرگور ه  یو قرارداد مربوطه به منزیه فسخ قرارداد م نهیاز مفاد اسناد مزا تیازهر یاسو تخط یهیبن

 .نینمایرا از خودسلب م نهیزم نیا تراض در ا
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س ازماو دستگاه ر  ارک (برای ارجام هرگوره تغییر و ترمیر ابنیه ، تیسیساک و یوازم مستقر موظف به اخذ تییینیه از  بررنه مزاینه -16

 .اسو اری شاهین شهرشهردامنیریو حمل و رقل 

موظف به تیمین حناقل یت کارنس استارنارد به من ور  نور تررفه و استقرار مسافرین و همچنین تیمین س رویس  بررنه مزاینه -17

 تریین می گردد.دستگاه ر ارک بهناشتی می باشن.ضمناً محل استقرار کارنس ها بر اساس ر ر 

در راستای حل م نالک ترافینی و حمل و  شهرداریس هوایی پیوسو اسو و متر مربع و به شرح رق ه و  ن740متراژ کل محل  -18

برر نه  رقل شهری در هر زماو که ت خیص دهن می توارن کل یا بخ ی از پارک سوار را  هو استقرار تاکسی و ... استفاده رماین و

تریین  به محلی که  هو استقرار کارنسحق هیچگوره ا تراضی را رنارد و موظف به ارائه خنماک موضوع قرارداد منح)ر مزاینه 

 متر مربع ا اسو. 20شنه (به میزاو 

یا در  ورتی که در طول مزاینه و یا در زماو  شهرداریتوسط بررنه مزاینه بنوو هماهنگی با بیش از یت روز در  ورک ترطیلی  -19

رسبو ب ه ح ذف متقاض ی از فهرس و  شهرداریاررقاد قرارداد و یا در طول قرارداد م خص گردد متقاضی فاقن شرایط الزم باشن 

 .مزاینه ، ضبط سررده شرکو در مزاینه ، فسخ قرارداد و دریافو خساراک اقنام خواهن رمود

ق اروو اساس ی و  141و  49در ا  ل ن مزاینه م مول ممنو یو های مق ررموقع شرکو در ایدرشرکو کنننه اقرار می رماین که  -20

 و رباش ن م ی رمای ن و س ایر مقررات ی ک ه تری ین چن ین مح نودیو ه ا 22/10/1337) وب قاروو منع مناخله کارکناو دویو م

ب  ا  ش  ورن ربای  ن ه  یچ گور  ه رابط  ه اس  تخنامی و ق  راردادیکارکن  اری ک  ه در ای  ن گور  ه ام  اکن ب  ه خ  نمو گرفت  ه م  ی

 .های وابسته داشته باشنن سازماو و شهرداری

م ورد ری از و به ای م) رفی ا  م از  های استقرارکارنسآب و برق محل به  هنه سازماو و کلیه هزینه های خرین و  مخزو تیمین -21

در زماو  قن ق رارداد بن ا ب ه  شهرداری. ضمناً غیره به  هنه بررنه مزاینه خواهن بودو برق و آب و کلیه  وارض قاروری و ماییاک 

 ماهیاره موضوع مزاینه و تخلیه اقنام خواهن کرد.   الحنین خود رسبو به اخذ تضمیماک پرداخو

ریال به سازماو بابو تحوی ل ام وال و  1.000.000.000همچنین بررنه مزاینه بایستی به  ورک  ناگاره یت فقره چت به مبلغ  -22

رامه ه ای ارائ ه  تخلیه تحویل رماین و در  ورک هرگوره خسارک به اموال ،سازماو می توارن رسبو به و ول آو و یا سایر ضمارو

 شنه اقنام رماین .

شهرداری شاهین شهر پس از ارقضاء قرارداد و  نم تخلیه محل ظرف یت هفته پس از ارسال اظهاررام ه مبن ی ب ر تخلی ه و   نم   -23

نه تحویل محل ،رأساً و بنوو ریاز به اخذ حنم از مرا ع قاروری حق ورود به مح ل و تخلی ه و  ن نایزوم پلم ب مح ل را دارد و برر 

 .مزاینه حق هیچ گوره ا تراضی رنارد

با تو ه به ایننه ازبررنه مزاینه سر قفلی دریافو ر نه اسو این قرارداد م مول حق کسب و پی ه و سرقفلی ربوده و ه یچ گور ه  -24

از  اد ایی در هیچ زماری پذیرفته رخواهن بود و قرارداد م مول قاروو مستثنی ش نو ش هرداری ه ای ک  ور در واگ ذاری قس متی

پارک ها، میناو ها و اموال  مومی ا م از  ر ه و  یاو از شمول قوارین مربوط به مایت و مستاٌ ر م)وب مجلس ش ورای اس المی 

 .می باشن24/04/1389مورخ 

در   ق راردادبررنه مزاینه منلف اسو حناکثر ظرف منک یت هفته از ت اریخ اررق اد ق رارداد، موض وع ق رارداد را در ط ی م نک  -25

و ... رزد مؤسسه های بیمه گر، بیمه رماین بنیهی اس و مس ئوییو  یمنر وی، مسئوی یآتش سوز ، یوادث غیرمترقبه، پرسنلبرابرح

رخ م ی ده ن،  ق ررادادهرگوره ق)ور در این زمینه بر  هنه بررنه مزاینه اسو و درخ)وص کلیه حوادث و اتفاقاک ک ه در زم او 

 .ریسو شهرداریبررنه مزاینه ضامن و مسؤول می باشن و هیچگوره مسؤوییتی متو ه 

 



  

ر ایو  متر و50پیراموو تا شراع  زیبایی محل و ر افو و، بهناشو ، از محل و کارنس مربوطه و تجهیزاک داخل آوو حراستحفظ  -26

ب نیهی اس و در   ورک  قناماک الزم در این خ) وص بن ار گی ردمقرراک شهرداری و سازماو با بررنه مزاینه بوده و باین کلیه ا

 .طبق مقرراک اقنام می رماین، شهرداری تخطی 

 باشن . یم نیگردد و بررنه مزاینه موظف به تمن یم نییتر شهرداری سا و کار پارک سوار با ر ر  -27

مبنی بر تحویل  ایگ اه موض وع ق رارداد  شهرداریسا و پس از ا الم  48بهره بردار منلف اسو بالفا له و حناکثر ظرف منک  -28

با تن یم  ورتجلسه اق نام  شهرداریرسبو به رفع ت)رف از  ایگاه مزبور و تحویل آو به شخص یا اشخاص مررفی شنه از سوی 

ض امن رماین در غیر این)ورک ادامه ت)رفاک بهره بردار غیر قاروری و  الوه بر اقناماک قاروری بمن ور رف ع ت) رف ، به ره ب ردار 

 ریز خواهن بود .  شهرداریپرداخو ا رک ایمثل محل طبق ر ر

 .کافه خیاراک قاروری رسبو به این مزاینه و قرارداد مربوطه ا م از خیار غبن فاحش را از خود ساقط رموده اسو بررنه مزاینه -29

مطایره رموده ؛ از مناو واگذاری م ورد مزای نه شرکو کنننگاو در مزاینه باین قبل از ارائه پی نهاد قیمو، شرایط مزاینه را دقیقاً  -30

بازدین و از کیفیو آو ها و چگورگی شرایط و سایر مقتضیاک، اطال اک کامل کسب رماینن. بنیهی اسو پی نهاد دهن نگاو پ س از 

 .تسلیم پی نهاد قیمو رمی توارنن به  ذر  نم اطالع از شرایط قرارداد و مزاینه ا تراض رماینن

راشی از استفاده از محل ا م از  اری و مایی برای استفاده کنننگاو را رنارد و در برابر  ره ترهنی در قبال اتفاقاکهیچگو شهرداری -31

 مرا ع قاروری ذیربط هیچگوره مسئوییتی رخواهن داشو و بررنه مزاینه مسئوییو هرگوره اتفاق را  بر  هنه می گیرد.

 ز بی احتیاطی استفاده کنننگاو موظف به  براو ضرر و زیاو می باشن.بررنه مزاینه در رابطه با خسارک وارده راشی ا -32

بررنه مزاینه  به هیچ و ه حق تغییر روع موضوع قرارداد محل و یا دخل و ت)رف را رخواهن داشو. همچنین بررنه مزای نه رأس اً   -33

 موسساک رخواهن داشو. رسبو به اررقاد قرارداد ا اره اقنام و حق واگذاری به هیچ  ورتی به سایر شرکو ها و

 آگهی در  ورتی که در طول مزاینه و یا در زماو اررقاد قرارداد و یا در طول قرارداد م خص گردد متقاضی فاقن شرایط مننرج در -34

باشن، شهرداری رسبو به حذف متقاضی از فهرسو مزاینه و ضبط سررده شرکو در مزاینه و یا فسخ قرارداد و دریافو مزاینه می

 ا از محل تضامین مننرج در قرارداد منرقنه اقنام خواهن رمود.هخسارک

در مزاینه باین قبل از ارائه پی نهاد قیمو ، شرایط مننرج در آگهی مزاینه را دقیق اً مطایر ه رم وده و از من او م ورد  شرکو کنننه -35

مزاینه بازدین و از کیفیو و چگورگی شرایط و سایر مقتضیاک آو اطال اک کامل کسب رماینن. بنیهی اسو پی نهاد دهننگاو پ س 

شرکو کنننه موظف ب ه مه ر و امض ا تم ام   ذر  نم اطالع از شرایط مزاینه ا تراض رماینن. از تسلیم پی نهاد قیمو رمی توارنن به

  فحاک آگهی به ر اره اطالع و قبول کلیه شرایط می باشن.

، رماین از کلیه قوارین و مقرراک مربوط به وزارک تراوو، کار و رفاه ا تما ی و سازماو تیمین ا تما یبهره بردار اقرار و ا تراف می -36

ها کامأل مطلع بوده و مترهن اسو کلیه مفا ا حساب موارد پیش گفته را در پای او و قوارین مربوط به ماییاک محلبیمه حوادث، بیمه 

 قرارداد ارائه رماین.

 بیمه، ماییاک و  وارض بر  هنه بهره بردار می باشن. از قبیلکلیه کسور قاروری  قرارداد مربوطه       -37

حال حاضر طرف قرارداد با شهرداری شاهین شهر یا به هر رح وی ب ه ای ن ش هرداری ب نهنار م ی باش نن شرکو اشخا ی که در  -38

م روط به پرداخو کلیه بنهی ها و تسویه حساب کامل با اداره درآمنهای  مومی شهرداری شاهین شهر خواهن بود؛ درغی ر ای ن 

 پذیرفته رخواهن شن. شهر  ورک پی نهاد ای او به ت خیص هییک  ایی مرامالک شهرداری شاهین

تریین و در ن افزایش برای  ا ریال14.500.000چهارده میلیوو پار)ن هزار( مبلغ  مبلغ پایه بهره برداری ماهاره برای سال اول به -39

سال دوم با اخذ ر ر کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری رسبو به سال اول تریین و ا الم می گردد. بنیهی اس و برر نه 

 نه با ارائه پی نهاد قیمو حق هرگوره ا تراضی را در این خ)وص از خود سلب و ساقط رموده اسو.مزای

را ب  ه حس  اب ش  ماره  ری  ال  50.000.000مر  ادل ش  رکو کنن  نگاو در مزای  نه م  ی بایس  و مبل  غ س  ررده ش  رکو در مزای  نه  -40

شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ض مارو رام ه  به رام شهرداری شاهین شهر رزد بارت ملی شربه مرکزی 0105052929007

رموده رسخه فیزینی آو را تا پیش از زم او بازگ  ایی مرتبر بارنی (با ا تبار حناقل سه ماهه از تاریخ  نورا را ضمیمه اسناد خود 

 .پاکو ها به حسابناری شهرداری شاهین شهر تحویل رماینن



  

مس افر و  یشهرکه مبادرک به حمل و رقل بروو یقاروو ارزش افزوده، اشخا  32محل براساس ماده  ارهیا اره ماه  الوه بر مبلغ -41

را ب ا درج  طیبل  یا بها%5در ن(منلفنن پنر کننن،یم ییایا و دریلیر ی(به استثناینیزم هیدر داخل ک ور با وسائط رقل طیفروش بل

از مسافراو أخذ و هر م اه ح ناکثر ت ا پ ارزدهم م اه  یو  وارض شهردارا، حسب مورد، به  نوا ورتحسابقرارداد ( ایو  طیدر بل

 زاوی ب ه م یام هی  وارض م ذکور بر ن از مو  ن مق رر مو  ب ترل ق  ر زی . وارن نیرما زیمبنأ سفر وار یبرن به حساب شهردار

ا ق اروو 77(م مول ماده ماده  نیپرداخو  وارض موضوع ا ازخواهن بود. اختالف و استنناف  ریهر ماه تیخ یا به ازا%2دودر ن(

  .خواهن بود یبا ا الحاک و ایحاقاک برن 11/4/1334م)وب  یشهردار

ب رای دریاف و اس ناد ب ه س اماره  06/1401 /08شنبه مورخ  سهشرکو کنننگاو در مزاینه باین حناکثر تا پایاو وقو اداری روز  -42

 ستاد مرا ره رماینن.

رسبو به ارائه پی نهاداک خ ود در  06/1401 /20 نبه مورخ ینر تا پایاو وقو اداری روز شرکو کنننگاو در مزاینه باین حناکث -43

 ساماره ستاد اقنام رماینن.

م ورخ  ش نبه دوروز  13:00پی نهادهای رسینه در  لسه هییک  ایی مرامالک شهرداری شاهین شهر که بنین من ور راس سا و  -44

 شن.ت نیل می گردد باز و قرائو خواهن  21/06/1401

 
 

 

 

 

 

 سعید ابریشمی راد

 شهردار شاهین شهر

 

 


