شهرداری بیرجند
سازمان پارکها و فضای سبز

«سال اقتصاد مقاومتی،اقدا م و عمل گرامی باد»
شرایط شرکت در مزایده نوبت اول ترامبولین پارک توحید
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري بيرجند در نظر دارد به استناد مصوبه هيئت مديره سازمان  ،يک قطعه زمين به مساحت  153متر مربع واقع
در پارک توحيد راجهت راه اندازي مجموعه بازي صرفا ترامبولين بشرح زير طبق آيين نامه معامالت شهرداري تهران تسري به مراكز استانها
مصوب  55/1/25از طريق مزايده عمومي به صورت اجاره ماهيانه و دو ساله واگذار نمايد
((شرايط مزايده ))
 -1قيمت پايه اجاره ماهيانه

( 6.000.000شش ميليون ريال ) مي باشد

 -2سپرده شركت در مزايده  :متقاضيان مي بايست ( ) %5مبلغ پايه اجاره ساليانه به مبلغ (7.200.000هفت ميليون ودويست هزار ريال)را به
صورت ضمانتنامه بانكي طبق فرم هاي قابل قبول و يا چک تضمين شده بانكي در وجه سازمان پاركها و فضاي سبز با اعتبار حداقل سه ماهه و
قابل تمديد و يا وجه واريزي به حساب سپرده  100786981786سازمان نزد بانک شهر شعبه مدرس ارائه نمايند
 -3مهلت و محل تسليم پيشنهادات  :پيشنهاد دهندگان كليه مدارک را مي بايست تا آخر وقت اداري روز( )14:30مورخه 95//12/7به آدرس :
خراسان جنوبي – بيرجند – ميدان ابوذر – شهرداري بيرجند – دبير خانه حراست تحويل نمايند
 -4مبلغ پيشنهادي در هر حال نبايد از قيمت پايه اعالم شده كمتر باشد
 -5مدت قرارداد از تاريخ ابالغ

قرارداد به مدت دو

سال كامل شمسي بوده و ادامه قرارداد پس از طي مراحل قانوني بوده ودر هر صورت سازمان

در اين مورد مختار خواهد بود
 -6سپرده نفر اول و دوم در صورتيكه حاضر به انعقاد قرارداد نشود به نفع سازمان ضبط خواهد شد
 -7به پيشنهادهاي فاقد سپرده  ،مخدوش ،مبهم  ،مشروط و خارج از موعد مقررهيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد
 -8پيشنهادات مي بايست بصورت مكتوب و بر اساس فرم پيوست و با شرايط موجود ارائه گردد
 -9فرم شرايط مزايده مي بايست توسط متقاضي امضاء گردد
 -10سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد
 -11كليه كسورات قانوني به عهده برنده مزايده مي باشد
 -12كليه هزينه هاي مربوط به درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد
 -13جلسه كميسيون معامالت و بررسي پيشنهادات در ساعت  10صبح مورخه 95/12/8در سالن جلسات شهرداري بيرجند برگزار خواهد شد
 -14متقاضيان ميتوانن د قبل از ارائه پيشنهاد از محل بازديد و يا در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر به سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري
بيرجند واحد پيمان و قراردادها مراجعه ويا با شماره تلفنهاي  32308731-3تماس حاصل نمايند
 -15در مزايده فوق نفر دوم در صورتي برنده معرفي خواهد گرديد كه تفاوت قيمت پيشنهادي شخص اول با دوم برابر يا كمتر از مبلغ تضمين شركت
در مزايده باشد
 -16برنده مزايده مي بايست قبل از عقد قرارداد معادل  6ماه اجاره پيشنهادي خود را به عنوان حسن انجام تعهدات وتخليه مكان بصورت
ضمانتنامه بانكي يا چک تضميني و يا وجه واريزي به حساب سپرده سازمان در اختيار سازمان قراردهد
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-17مجموعه قوانين و آخرين اصالحات روابط موجرومستاجر مصوب  76/5/26در اين مزايده و قرارداد قابل اجرا خواهد بود
 -18پيشنهاد قيمت مي بايست سه  3/ماه از تاريخ بازگشايي اعتبار داشته باشد
 -19مدارک شركت در مزايده بشرح ذيل مي بايست در پاكتي جداگانه و سربسته در موعد مقرر تحويل گردد
 سپرده شركت در مزايده (برروي پاكت قيد گردد پاكت الف )
 فرم تاييد شده شرايط مزايده توسط متقاضي ، ،كپي شناسنامه و كارت ملي متقاضي ،فرم قانون منع مداخله كاركنان دولت در صورتيكه
متقاضي شخص حقوقي باشد مي بايست اساسنامه شركت و آخرين آگهي تغييرات را پيوست نمايد ( برروي پاكت قيد گردد پاكت ب )
 فرم پيشنهاد قيمت ( برروي پاكت قيد گردد پاكت ج)
 تبصره  :كليه پيشنهادات در داخل پاكتهاي سربسته و مهر و موم شده تحويل گردد
 - 20تهيه آب و برق مورد نياز برعهده مستاجر مي باشد درغير اينصورت بانصب كنتور فرعي و محاسبه هزينه آن براساس تعرفه شركت آب و برق
توسط سازمان تامين خواهد شد
 -21اجراي حصار دور زمين مي بايست توسط مستاجر و با طرح زيبا و مورد تاييد سازمان اجرا گردد
 -22نظافت روزانه محوطه و پياده روي اطراف تا فاصله  3متر بر عهده مستاجر مي باشد
 -23برنده مزايده موظف است قبل از شروع بكار  ،مجموعه بازي را بيمه و تائيد يه هاي الزم را از اداره استاندارد اخذ نمايد
 -24درپايان مدت قراردادويا حين الفسخ در صورتيكه مورد اجاره در تصرف مستاجر باقي بماند نامبرده موظف است ازتاريخ انقضاي مدت اجاره يا
فسخ االجاره ،اجرت المثل رابرابر اجرت المسمي به اضافه %15به موجر بپردازد واين مانع از طرح دعوي سازمان جهت تخليه نمي باشد
-25

برنده مزايده اقرار مي نمايد كه باعلم و اطالع كافي از موضوع مزايده ومشخصات آن پيشنهاد خودرا ارائه داده وهيچگونه جهلي باقي نمانده
كه بعدا به آن استناد كند وبدينوسيله كليه خيارات را از خود سلب وساقط مي نمايد

 -فرم شرايط مزايده در 25ماده و يک تبصره ودردو صفحه تهيه ومتقاضي با امضاء  ،رعايت مفاد آنرا تعهد مي نمايد

تاريخ و امضاء و مهر مجاز متقاضي

مجتبي انصاري
مدير عامل سازمان پاركها وفضاي سبز
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