
 

 باسمه تعالی

 عمومی مزایدهتجدید  آگهی

 (سومنوبت )

 11شهر قصد واگذاری شاهین شورای اسالمی  6/11/97 -ش/1770شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره

 بلوار ابتدای در متعلق به شهرداری واقعیک واحد انبار)اولویت با واحد های مجتمع(   ، اداری واحد 2،  تجاری واحد

 سال 2به مدت   اجاره بصورت را گذاری می باشد که به صورت پروژه مشارکتی سرمایه سیتی سنتر نورمجتمع  نور

به  و با شرایط زیر  www.setadiran.irاز طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی 

  .دارداشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 

 الف( شرایط عمومی مزایده:

 ایثارگر و خانواده شهدای ساکن شاهین شهر در شرایط مساوی دارای اولویت می باشند.متقاضیان  -1

 حراست شهرداری شاهین شهر باشد. یهتأیید دارایبرنده مزایده برای عقد قرارداد باید  -2

 141و  49های مقرر در اصل نماید که در زمان شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیتشرکت کننده اقرار می -3

صوب  قانون سی و قانون منع مداخله کارکنان دولت م سا سایر مقرراتی که چنین محدودیت  22/10/1337ا و 

 هایی را معین می نماید ، نیست.

سپپدرده برندگان نارات اول تا سپپو  در مزایده تا انعقاد قرارداد با نار اول مسپپترد نخواهد شپپد و در صپپورت  -4

ه ناع شپهرداری شپاهین شپهر ضپ ط و قرارداد با نار دو  منعقد خودداری نار اول از انعقاد قرارداد سپدرده او ب

گردد. همچنین در صورتی که  نارات دو  و سو  نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سدرده آن ها به ترتیب می

 ض ط خواهد شد . شهرداری شاهین شهربه ناع 

شنهادی او بیش ا -5 ست که قیمت پی شنهاد دهنده ای ا شرکت در مزایده با نار نار دو  مزایده پی ضمین  ز م لغ ت

 اول برنده مزایده اختالف نداشته باشد در غیر این صورت مزایده فاقد نار دو  خواهد بود.

 مشروط و یا فاقد سدرده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.به صورت فیزیکی و  پیشنهادهای رسیده که -6

 ق ول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.هیأت عالی معامالت شهرداری شاهین شهر در رد یا  -7

از برنده مزایده هنگا  عقد قرارداد عالوه بر چک های اجور ماهانه ، بابت ضپپپمانت تعهدات قرارداد یک فقره  -8

 چک و بابت ضمانت م لغ کل قرارداد نیز یک فقره چک دریافت می گردد.

ضمانت حسن  -9 م لغ کل  %10انجا  تعهدات قرارداد، حداقل برنده مزایده موظف است هنگا  عقد قرارداد بابت 

قرارداد را در قالب ضمانت نامه معت ر بانکی با سر رسید یکساله از تاریخ صدور یا فیش واریز نقدی به حساب 

به نا  شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی شع ه مرکزی شاهین شهر و  0105052929007سدرده شماره 

 امه توسط شهرداری اعال  خواهد شد.نم لغ ضمانت  هین شهر ارائه نماید.به عنوان سدرده نزد شهرداری شا

در صپپورتی که در طول مزایده و یا در زمان انعقاد قرارداد و یا در طول قرارداد مشپپخد گردد متقاضپپی فاقد  -10

باشد، شهرداری نس ت به حذف متقاضی از فهرست مزایده و ض ط سدرده شرکت شرایط مندرج در مزایده می

 ها از محل تضامین مندرج در قرارداد منعقده اقدا  خواهد نمود.مزایده و یا فسخ قرارداد و دریافت خسارتدر 

در مزایده باید ق ل از ارائه پیشپپپنهاد قیمت ، شپپپرایط مندرج در آگهی مزایده و دیگر ضپپپمائ   شپپپرکت کننده -11

پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و از مکان مورد مزایده بازدید و از کیایت و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات آن 

قیمت نمی توانند به عذر  اطالعات کامل کسپپب نمایند. بدیهی اسپپت پیشپپنهاد دهندگان پس از تسپپلی  پیشپپنهاد

http://www.setadiran.ir/


  

شرایط مزایده اعتراض نمایند. شانه  عد  اطالع از  صاحات آگهی به ن ضا تما   شرکت کننده موظف به مهر و ام

 اطالع و ق ول کلیه شرایط می باشد.

 نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقرار و اعتراف می برنده مزایده -12

شهرداریسازمان تأمین اجتماعی ساختمان و قوانین مربوط به مالیات،  ها کامأل مطلع بوده و ، بیمه حوادث، بیمه 

 متعهد است کلیه مااصا حساب موارد پیش گاته را در پایان قرارداد ارائه نماید.

 می باشد. مزایدهبرنده عوارض بر عهده از ق یل بیمه، مالیات و  این مزایده کلیه کسور قانونی قرارداد -13

شهرداری  -14 شهر یا به هر نحوی به این  شاهین  شهرداری  ضر طرف قرارداد با  صی که در حال حا شخا شرکت ا

بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها و تسویه حساب کامل با اداره درآمدهای عمومی شهرداری 

ید هیأت عالی معامالت شهرداری شاهین شاهین شهر خواهد بود؛ درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخ

 پذیرفته نخواهد شد. شهر

 شرایط اختصاصی مزایده:

  می گردد. تعیین و اعال  مزایده (1) پیوست شماره برابر بام لغ پایه بهره برداری ماهانه  -1

شنهاد قیمت ارائه نشرکت کن -2 صورت یک جا نموده و پی ست کلیه واحد ها را به  دهند دگان در مزایده که درخوا

 دارای اولویت می باشند.

م لغ  می بایست با هماهنگی واحد حسابداری شهرداریو  در مزایده شرکت کنندگان با رعایت شرایط ذکر شده -3

به صورت نقد یا ضمانت نامه معت ر بانکی )با اعت ار حداقل  (1)پیوست شماره سدرده شرکت در مزایده را برابر با 

شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی  0105052929007نامه( به حساب شماره ماه از تاریخ صدور ضمانت  3

نسپپخه فیزیکی آن را تا یک روز ق ل از کمیسپپیون عالی  ،ضپپمن بارگذاری تصپپویر آن در سپپامانه سپپتاد و واریز

 نماید و چنانچه سدرده در مزایده به غیر از دو مورد ذکر شده باشد معامالت تحویل واحد حسابداری شهرداری

 پاکت پیشنهادی به هیچ وجه بازگشایی و قرائت نخواهد شد.

شند -4 سنتر نور می با سیتی  شروحه ذیل در مجتمع تجاری  صنوف م صرفا مجاز به فعالیت در   :برندگان مزایده 

 کیف و کاش زنانه مردانه بچه (،)طال و جواهرات به اسپپپتثناب ط قه همکف (، )زنانه ،مردانه ،پوشپپپاچ بچه گانه)

 (،موبایل(،)لواز  آرایشپی و بهداشپتی(،)فرش(،)لواز  خانگی(،)خواب کاالی (،)صپنوعات چوبی و م لمانم (،)گانه

اسپپ اب بازی (،)اسپپدرت ورزشپپی(،)مزون عروس(،)اداری (، )لواز لوسپپتر(،)لواز  کادویی (،)کامدیوتر و دوربین)

 (،)پالسکو (،)آجیل و شیرینی (،)خواب لواز (،)پرده سرا (،)عکاسی و آتلیه) (،ل اس زیر (،)لواز  تحریر(،)فروشی

 د .می باش (پالسکو فروشی لوکس

 فروش لواز  استوچ و دست دو  ممنوع می باشد. -5

دارای کف فرش سرامیک، بدنه گچ و یا کناف )بدون رنگ( بوده و تأسیسات مربوط به انشعابات درب واحد ها  -6

 ورودی هر واحد قابل تحویل می باشد.

به دکوراسیون، سقف کاذب، روشنایی سقای، نصب کولر اسدیلت و سیست  گرمایش بر  کلیه هزینه های مربوط -7

شد سط بهره بردار ممکن  عهده برنده مزایده می با سیون تو سدیلت و دکورا صرفا خروج کولر ا و پایان قرارداد 

  شهرداری در این خصوص هیچ گونه مسؤولیتی نخواهد داشت. خواهد بود.

و هزینه های مربوط به  شپپپارژ ،گاز ،تلان ،برق ،مربوط به آب یها نهیهز هیکل پرداختبرنده مزایده ملز  به  -8

مجتمع مسپپتند به  تیریمربوطه بر عهده مد یها نهیو وصپپول و نرارت بر هزبوده  مشپپاعات ریو سپپا آسپپانسپپور



  

خدمات  . در غیر اینصپپپورت از دریافت امکانات و برخورداری ازباشپپپد یها مموضپپپوعه تملک آپارتمان نیقوان

ستاجر حق هیچ گونه ادعایی را برای تاخیر و یا عد  پرداخت اجور خود  صوص م جلوگیری می گردد. در این خ

  نخواهد داشت.

 مستاجر برای تسویه حساب پایان قرارداد مکلف به ارایه تسویه حساب از طرف مدیریت مجموعه می باشد. -9

 میک و کف فرش سنگ می باشد.ان ار واقع در زیر زمین دو  دارای بدنه با پوشش سرا -10

شرکت متقاضیان در مزایده به منزله اطالع کامل از موقعیت و شرایط و امکانات و جزئیات موضوع آگهی مزایده  -11

 می باشد.

صنا یالز  از مراجع ادار یمجوز ها هیکل ظرف مدت یک ماه از تاریخ عقد قرارداد ستیبا یم برنده مزایده -12  یو 

 یقانون یشغل ای یواحد صنا کیباشد را اخذ نموده و بعنوان  یمربوطه م یشغل تیو اداره اماکن که مربوط به فعال

است نس ت به حذف شرکت کننده  ریدر هر مرحله که مطلع گردد مخ یشهردار نصورتیا ریگردند، در غ یتلق

 خواهد شد. یوجوه آت هیرده و حال شدن کلاقدا  و چنانچه بعد از انعقاد قرارداد باشد مشمول فسخ و ض ط سد

جهت دریافت اسپپناد به سپپامانه  06/1401 /14شپپن ه مور  دوشپپرکت کنندگان در مزایده باید حداکثر تا روز  -13

 ستاد مراجعه نمایند.

سامانه  06/1401 /27شن ه مور  یک شرکت کنندگان در مزایده باید حداکثر تا روز  -14 شنهادهای خود را در  پی

 بارگزاری نمایند.ستاد 

 13:00پیشنهادهای رسیده در جلسه هیأت عالی معامالت شهرداری شاهین شهر که به این منرور راس ساعت  -15

 تشکیل می گردد باز و تعیین تکلیف خواهد شد. 28/06/1401شن ه مور  دوروز 

 

 سعید ابریشمی راد

 شهردار شاهین شهر
 

  



  

 (1پیوست شماره )
 

                                                                                                                                                                     
 ردیف

 طبقه
شماره 

 واحد
 کاربری

مساحت 

 )مترمربع(

مبلغ پایه 

 کارشناسی )لایر(

سپرده شرکت در مبلغ 

 مزایده

 )لایر(

1 
زیر 

 2زمین
 ریال 50.000.000 36.480.000 193.87 ان ار 1

2 

 
ه
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ف
ک
م
ه

 

10A- ریال 200.000.000 159.600.000 126.10 تجاری 

3 13A- ریال 220.000.000 182.400.000 103.60 تجاری 

4 

ل
و
ا
 
ه
ق
ب
ط

 

1B- ریال 120.000.000 99.180.000 130.56 تجاری 

5 15B- ریال 60.000.000 46.740.000 37.50 تجاری 

6 16B- ریال 60.000.000 45.600.000 36.23 تجاری 

7 30B- ریال 60.000.000 47.880.000 40.00 تجاری 

8 

 
ه
ق
ب
ط

م
و
د

 

1C- ریال 70.000.000 57.000.000 56.35 تجاری 

9 3C- ریال 60.000.000 42.180.000 42.90 تجاری 

10 20C- ریال 50.000.000 31.920.000 37.25 تجاری 

11 22C- ریال 50.000.000 30.780.000 35.20 تجاری 

12 25C- ریال 50.000.000 29.070.000 33.10 تجاری 

13 
 ط قه سو 

 ریال 50.000.000 31.920.000 84.01 اداری 6

 ریال 50.000.000 33.060.000 87.75 اداری 7 14

 ریال 1.150.000.000 873.810.000 1044.42 مجموع واحدها به صورت یکجا 15

 


