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 (فروشی  گلاغذیه فروشی و دکه به منظور نصب  نیاجاره زم زایده م) آگهی  

********************** 

در نظر دارد شهر  یاسالم یشورا 02/20/0931مورخ  022ورنامخواست به استناد مجوز شماره شماره  یشهردار

ه بو انشعابات متعلقات ، بدون اعیانی ، مستحدثات  متر مربع00 حدود  به مساحت نیقطعه زم کی اجارهنسبت به 

بر عمومی مزایده  قیاز طر یصترفه و صال  شهردار  تیبا رعا یو گل فروشت  یفروشت  هیدکه اغذاستتقرار  منظور 

 . دیاقدام نما ی و با شرایط زیرکارشناس متیاساس ق

 می باشد. بلوار شهید شاهمرادی ، آرامستان شهرورنامخواست ، واقع در نظر  محل مورد .1

ریال ( برای هر ماه تعیین شده  ) یک میلیون و پانصد هزار ریال 000220222ن مبلغ اجاره پایه کارشتناسی میزا  .2

 است . 

 مدت قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی می باشد.  .3

 الزامی می باشد.  ریال جهت ضمانت تخلیه محل 0202220222ارائه چک معتبر به مبلغ  .4

مزایده می   مالیات بر ارزش افزوده و ...( به عهده برنده، مزایده  آگهیکلیه هزینه های احتمالی )چاپ روزنامه ،  .5

 الزامی می باشد. نظیم و امضاء قرارداد اجاره با شرایط اعالم شده شهرداری ت. باشد 

با توجه به ممنوعیت عرضه و فروش مواد غذایی فساد پذیر ) ساندویچ ، اسنک ، فالفل و... ( صرفاً تنقالت مجاز  .6

 بسته بندی شده عرضه و به فروش برسد .

متقاضتی قبل ازبازگشتایی کیوسک ، باید نسبت به ا ذ کارت سالمت و مجوز از مهندسی بهداشت محیط مرکز    .7

 اقدام نماید .  و سایر مجوزات الزم شهرستان لنجان  درمانیو بهداشتی

،بهره بردار حق عدول از مفاد و تعهدات قرارداد را نداشته  کسالهیبهره بردار و انعقاد توافق  شنهادیبا توجه به پ .8

  واهد شد . افتیدر کجای،از قرارداد ، شهرداریساله  کیو در صورت اعالن انصراف ،منافع 

 02/02/0931مورخ  شنبهسه تا آ روقت اداری روز  زدید از محلو بامزایده  دریافت اسناددهندگان میبایست جهت  پیشنهاد .9

 به شهرداری مراجعه نمایند.
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 یپردا ت نقد ایماهه(  9) یکه فقط به صورت ضمانتنامه بانک الیر 3220222مبلغ  مزایده   ضمانت شرکت در  .11

 شهر( یبانک ها هکلی در پردا ت قابل –بانک شهر  022013031000باشد . )  یم یبه حساب سپرده شهردار

ج( و به صورت الک و مهر شده و پاکت جداگانه )الف دو ود را در  شنهاداتیپ دیبا  مزایده  شترکت کنندگان در  .11

)حراستتت(  یمحرمانه شتتهردار ر انهیو به دب ریبه شتتر  ز  01/02/0931مورخ  روز یوقت ادار انیحداکثر تا پا

 ندینما دیهر سه پاکت ق یرا رو شی و ملو نام کا مزایده  دهندگان موظفند موضوع  شنهادی. ضمناً پ ندینما لیتحو

  .صورت پاکت آنان مفتو  نخواهد شد نیا ری،در غ

 دی ر ینقد شیاصل ف و یضتمانت نامه بانک  ایمزایده  وجه ستپرده شترکت در   یزیوار شی)الف(اصتل ف  پاکت .12

شرکت در مزایده که تمام صفحات  طیشرا به انضمامگردد .( دیدر ضمانتنامه ق دیبا مزایده  )موضوع مزایده استناد  

 باشد . دهیرس کننده در مزایده شرکت یبه مهر و امضاباید آن 

موارد  ریو با در نظر گرفتن سا یشده بدون قلم  وردگ وستت یطبق فرم نمونه پ متیق پیشتنهاد )ج( برگ  پاکت .13

 باشد . دهیرس کننده در مزایده شرکتبه مهر و امضا باید که  مزایده  طیذکر شده در شرا

 ستیاب ی(میضمانتنامه بانک ای زسپردهیوار شی)به جز فمهیاوراق ضتم  هیوکل یعموممزایده  شترکت در  طیشترا  .14

 دهنده مهر و امضا شده باشد.  شنهادیپ شخصتوسط 

بدون سپرده ، مبهم ، مشروط و  شنهاداتیمختار استت و به پ  شتنهادات یپ هیکلیک یا قبول  ایدر رد  یشتهردار  .15

 اثر داده نخواهد شد .  بیمهلت مقرر برسد ترت یکه بعد از انقضا یشنهاداتیپ

 واهد  لیدردفترشهردار تشک 00/02/0931شنبه مورخ  کیروز  01:92معامالت راس ساعت  یعال ونیست یکم .16

 ونقص بیمدارک پاکت )الف( بدون ع کهیباز و قرائت  واهد شتتد ، درصتتورت  شتتنهاددهندگانیوابتدا پاکت)الف( پ

از  دیگردند در مقابل ا ذ رس یگشوده نم لیکه به هر دل ییو صترفا پاکت ها  دیپاکت )ج( مفتو   واهدگرد، باشتد 

 باشد.  یگرقابل استرداد ممزایده  ندهینما

جهت مزایده  بر برنده شتتدن در یمبن یابالغ کتب افتیدر خیز تارروز ا 0ظرف مدت  ستتتیبا یم  مزایده برنده  .17

درصد  02)حسن انجام تعهدات( معادل  یدیمرحله ضمانتنامه جد نیکه در ا حضور یابد یشهردار درعقد قرارداد 

 چگونهیبدون ه شتتانیامزایده  ستتپرده شتترکت در نصتتورتیا ری.در غ دیارائه نما فرمابه کار ستتتیبا یقرارداد م

ده باشد ، ش نیینفر دوم تع ومزایدات مناقصات یمفاد قانون برگزار تیضبط  واهد شد و چنانچه با رعا یفاتیتشر
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فوق توسط نفر دوم سپرده  مقررات یجهت عقد قرارداد مراتب به نفر دوم ابالغ  واهد شتد ، در صورت عدم اجرا 

 نحو عمل  واهد شد. نیو با نفر سوم به هم دیضبط  واهد گرد زین شانیامزایده شرکت در

 پس از انعقاد قرارداد و ا ذ سپرده انجام تعهدات مسترد  واهد شد .مزایده  سپرده شرکت در .18

 یشود که مشمول قانون منع مدا له کارکنان در معامالت دولت یمتعهد م طیدهنده با امضتا اوراق شرا  شتنهاد یپ .19

مربوطه و...(  یها نامه بیمناقصتات ، تصو  یزارمقررات )قانون برگ هیباشتد و به کل  ینم 0990 ماهید 00مصتوب  

 کامل دارد.  یآگاه

 یشرکت کنندگان م هی واهد شد و بق یتا عقد قرارداد نزدکارفرما نگهدار بیسپرده نفر اول و دوم وسوم به ترت .21

به ود  مزایده  ضتتمانتنامه شتترکت در  افتیدر یبرا ینامه کتب یپاکات با معرف ییتواننتد دو روز پس از بازگشتتا 

 . ندیمراجعه نما یشهردار یامورمال

  واهد بود. مزایده بعهده برنده  قانونیکسورات  هیکل .21

 یبانک صادرات به نام شهردار 2020030000220 یبه حستاب جار  الی9220222به مبلغ  ینقد شیف زیوار .22

 .است  یالزام  مزایده   اسناد  افتیورنامخواست جهت در

 


