
 باسمه تعالی

 عمومی مزایدهتجدید آگهی 

 دومنوبت 

در نظار شاهر اسالمی شااهین  شورای 27/12/1399ش مورخ /3003شماره  هایاستناد مجوز اشهرداری شاهین شهر ب

غربی  9و  8بین فرعی  عطارخیابان واقع در شاهین شهر  فرهنگسرای خانواده تجاری 2شماره واحد برداری از بهره  دارد

در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به  از طریق مزایده عمومیاجاره بها در قالب  تجاریبا کاربری خانواده فرهنگسرای 

باه  را با شارای  زیار و ریال)هجده میلیون(  000.00018.با قیمت پایه اجاره بهای ماهیانه   www.setadiran.irنشانی 

 .واگذار نماید سال 2مدت برای حقوقی واجد شرای   حقیقی و اشخاص

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

ماورد  عادم اعتیااد باوده و نیاز یدارای گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهبرنده مزایده برای عقد قرارداد باید  -2

 تأیید حراست شهرداری شاهین شهر باشد.

 141و  49هاای مقارر در ا ا  نماید که در زمان شرکت در این مزایاده مشامول ممنوعیاتمی شرکت کننده اقرار -3

و سایر مقرراتی کاه نناین موادودیت هاایی را  22/10/1337قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 

 معین می نماید ، نیست.

ت نماوده و مادارم مرباوه باه شاغ  خاود را شرکت کنندگان بایستی توت عنوان یک واحد شغلی در مزایده شرک -4

همراه با اسناد مزایده ارائه نمایند. بدیهی است در  ورت عدم احراز شغ  مورد نظار، هیتات عاالی معاامالت شاهرداری 

 شهرداریاین  گان مزایده خارج نماید؛دنامبرده را از لیست پیشنهاد دهنضمن ضب  سپرده شرکت در مزایده موق است 

 یچ گونه مسؤولیتی ندارد.ه خصوصدر این 

برنده مزایده حق واگذاری مو  را به هیچ عنوان به غیر ندارد و در  ورت واگذاری موا  باه غیار، شاهرداری حاق  -5

فسخ قرارداد منعقده و ضب  سپرده حسن انجام تعهدات و اخذ کلیه خسارت هاا از موا  ناک هاای ارائاه شاده خواهاد 

 داشت.

مای هزینه هاای مربوطاه برنده مزایده موظف به پرداخت بوده که  اختصا یرق انشعاب ب مجموعه دارایواحد های  -6

 .باشد

نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در  ورت خاودداری  ،سپرده برندگان -7

همچناین در  .گارددمی نفر دوم منعقدضب  و قرارداد با نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع شهرداری شاهین شهر 

 شاهرداری شااهین شاهرسپرده آن ها به ترتیب به نفع  ،دن ورتی که  نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشو

 ضب  خواهد شد .

نفر دوم مزایده پیشنهاد دهنده ای است که قیمت پیشنهادی او بیش از مبلغ تضامین شارکت در مزایاده باا نفار اول  -8

 خواهد بود.و سوم نده مزایده اختالف نداشته باشد در غیر این  ورت مزایده فاقد نفر دوم بر

یاا پیشانهادهایی کاه بعاد از موعاد مقارر  و پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مخدوش ، مشروه و یا فاقد سپرده باشند -9

 داده نخواهد شد. برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر

 شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.هیأت عالی معامالت -10

از برنده مزایده هنگام عقد قرارداد عالوه بر نک های اجور ماهانه ، بابت ضمانت تعهدات قرارداد در برابر اشخاص -11

دریافات  از شخص دیگر به عنوان ضاامن یک فقره نک و بابت ضمانت مبلغ ک  قرارداد نیز یک فقره نکو اثاثیه ثالث 

 می گردد.

مبلاغ کا   %10حاداق   حسن انجاام تعهادات قارارداد، برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد بابت ضمانت-12

 ساپردهحسااب  نقادی باه فیش واریز یا با سر رسید یکساله از تاریخ  دور بانکی معتبر را در قالب ضمانت نامه قرارداد

و باه عناوان ساپرده به نام شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر  0105052929007شماره 

 شهرداری شاهین شهر ارائه نماید. نزد

http://www.setadiran.ir/


  

در  ورتی که در طول مزایده و یا در زمان انعقاد قرارداد و یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقاد شارای  -13

 ضب  سپرده شرکت در مزایاده و نسبت به حذف متقاضی از فهرست مزایده شهرداریباشد، می مزایده آگهی مندرج در

 اقدام خواهد نمود. از مو  تضامین مندرج در قرارداد منعقده هافسخ قرارداد و دریافت خسارت و یا

یقاً مطالعه نموده و از مزایده را دق مندرج در آگهی شرای  ، در مزایده باید قب  از ارائه پیشنهاد قیمت شرکت کننده-14

بادیهی اسات  .اطالعات کام  کسب نمایناد از کیفیت و نگونگی شرای  و سایر مقتضیات آن ومکان مورد مزایده بازدید 

شارکت  پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطالع از شرای  مزایده اعتارا  نمایناد.

 تمام  فوات آگهی به نشانه اطالع و قبول کلیه شرای  می باشد.کننده موظف به مهر و امضا 

نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ساازمان بهره بردار اقرار و اعتراف می-15

د اسات کلیاه مفا اا حسااب ها کامأل مطلع بوده و متعهو قوانین مربوه به مالیات مو تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه 

 .موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید

 بیمه، مالیات و عوار  بر عهده بهره بردار می باشد. از قبی مربوطه کلیه کسور قانونی  قرارداد -16

دهکار با شهرداریشرکت اشخا ی که در حال حاضر طرف قرارداد با شهرداری شاهین شهر یا به هر نووی به این -17

شاهرداری شااهین شاهر  باا اداره درآمادهای عماومیمی باشند مشروه به پرداخت کلیه بدهی ها و تسویه حساب کام  

پذیرفتاه نخواهاد  هیأت عالی معامالت شهرداری شاهین شهردرغیر این  ورت پیشنهاد ایشان به تشخیص  ؛بودخواهد 

 شد.

( تعیین و در د افازایش بارای ساال دوم باا 1شرح پیوست شماره )مبلغ پایه بهره برداری ماهانه برای سال اول به -18

اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری نسبت به سال اول تعیین و اعالم می گردد. بادیهی اسات برناده 

 مزایده با ارائه پیشنهاد قیمت حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساق  نموده است.

ساپرده شارکت در مزایاده را باه حسااب ریاال بعناوان  50.000.000ندگان در مزایده می بایست مبلغ شرکت کن-19

به نام شهرداری شاهین شهر نزد باناک ملای شاعبه مرکازی شااهین شاهر واریاز و فایش  0105052929007شماره 

نموده نساخه فیزیکای ه اسناد خود مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی )با اعتبار حداق  سه ماهه از تاریخ  دور( را ضمیم

 .آن را تا پیش از زمان بازگشایی پاکت ها به حسابداری شهرداری شاهین شهر تووی  نمایند

بارای دریافات  06/1401 /08شانبه ماورخ  ساهشرکت کنندگان در مزایده باید حداکثر تا پایان وقات اداری روز -20

 اسناد به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

نسابت باه ارائاه  06/1401 /20شنبه ماورخ  یکشرکت کنندگان در مزایده باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز -21

 پیشنهادات خود در سامانه ستاد اقدام نمایند.

روز  13:00پیشنهادهای رسیده در جلسه هیأت عالی معامالت شهرداری شاهین شهر که بدین منظور راس سااعت -22

 تشکی  می گردد باز و قرائت خواهد شد. 21/06/1401مورخ  دو شنبه

 
 

 

 

 

 سعید ابریشمی راد

 شهردار شاهین شهر


