شهرداری بیرجند
ساسمان سیما منظز و فضای سبش شهزی

"آگهی مسایده " -
ساسمان سیما منظز وفضای سبش شهزداری بیزجنذ در نظز دارد  3عذد اس غزفه های باسار گل وگیاه واقع در پارک خاانااده
را به مذت 2سال و واحذ تجاری ابتذای مذرس (مابایل فزوشی ) را به مذت یکسال به صارت اجااره ماهیاناه اس طزیا
مشایذه عمامی به بخش خصاصی واگذارنمایذ .هتقاضیاى هیتَاًٌس جْت زضااتت ااتٌاز هعااتسُ بتِ دزض

ااٌتطًت

www. birjandpark.irهطاجعِ ًوااٌس.



اااط جعئیات ٍ شطااط زض ااٌاز هعااسُ زضج گطزاسُ اا .
زضصَضت ًیاظبِ کسب اطالعات بیشتطبِ با تلفي 05632308731-3توا

حاصل تطهااٌس.

امیر ابراهیم زاده –رئیس سازمان
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"شرایط مسایده"
ماده  : 1موضوع مسایده
ٍاگصاضی ٍاحس تجبضی اثتسای هسضس سوت چپ (هَثبیل فطٍشی ) ثظَضت اجبضُ هبّیبًِ
ماده  : 2مدت قرارداد
هست لطاضزاز یىسبل هی ثبشس.
ماده  : 3مبلغ اجاره
اجبضُ پبیِ وبضشٌبسی هبّیبًِ هجلغ 15.000.000ضیبل (پبًعزُ هیلیَى ضیبل ) هی ثبشس.
ماده  : 4سپرده شرکت در مسایده
هتمبضیبى هیثبیست هجلغ 9.000.000ضیبل ضا ثِ ػٌَاى سپطزُ شطوت زض هعایسُ ثِ طَضت ضوبًتٌبهِ ثابًىی زض فطهْابی
لبثل لجَل زض ٍجِ سبظهبى سیوب هٌظط ٍ فضبی سجع شْطزاضی ثیطجٌس ثباػتجبض حاسالل  3هبّاِ ٍ لبثال توسیاس ٍ یاب چاه
تضویٌی ثبًىی ٍ یب ٍجِ ٍاضیعی ثِ حسبة 100833083164ثبًه شْط شؼجِ هسضس ثٌبم سبظهبى سیوب هٌظاط ٍ فضابی
سجع شْطزاضی ثیطجٌس ثِ ّوطاُ اسٌبز هعایسُ اضائِ ًوبیس.
ماده  : 5محل و مهلت دریافت اسناد
هتقاضیاى هیتَاًٌس جْ زضاات ااٌاز بِ دزض

ااٌتطًتی  www. birjandpark.irهطاجعِ ًوااٌس.

ماده  :6محل و مهلت تحویل اسناد
هتقاضیاى هیبااس کلیِ ااٌاز ضا تا پاااى ٍق ازاضی (ااع  ) 13:30هَضخ  98/4/10زض پاک الک ٍ هْطشسُ بِ
دزض

ذطاااى جٌَبی -بیطجٌس -هیساى ابَشض -شْطزاضی هطکعی -ازاضُ حطاا تحَال ًوااٌس.

ماده  : 7نحوه ارائه پیشنهاد قیمت
هتقاضیاى هی بااس پیشٌْاز قیو ذَز ضا بسٍى زض ًظط گطتتي هالیات بطاضظش اتعٍزُ ٍ زض قالب تطم پیَا با
اعتباض اِ هاُ با ضعاا شطااط هعااسُ اضائِ ًوااٌس.
تبصره :1هبلػ پیشٌْازی زض ّط حال ًبااس اظ قیو پااِ اعالم شسُ کوتط باشس.
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تبصره  : 2بِ پیشٌْازات تاقس اپطزُ ،هبْن ،هرسٍش ٍ ،ذاضج هَعس هقطض ّیچگًَِ تطتیب اثطی زازُ ًرَاّس شس.
تبصره  : 3پطزاذ عَاضض کسب ٍپیشِ ٍ کسَضات قاًًَی زاگط بِ عْسُ بطًسُ هعااسُ هی باشس.
ماده  : 8تاریخ بازگشایی پیشنهادات:
جلسِ کویسیَى هعااسُ ااع

13ظْط هَضخ 98/4/11زض االي جلسات شْطزاضی بیطجٌس بِ دزض

بیطجٌس  -هیساى

ابَشض بطگعاضهیگطزز .ثسیْی است حضَض هتمبضیبى زض جلسِ هصوَض ثالهبًغ هی ثبشس.
ماده  : 9سایر شرایط
 .1هتقاضیاى هی بااس ًسب بِ اضائِ پطٍاًِ کسب هعتبط زض ذصَص هَضَع قطاضزاز ( هَباال تطٍشی ٍ
لَاظم هطتبط ) هی باشٌس .بساْی اا هتقاضیاًی کِ پطٍاًِ کسب هصکَض ضا زاضا ًبَزُ زض صَضت بطًسُ
شسى هی بااس

ظطف هست اک هاُ اظ تاضاد ابالغ کتبی ً ،سب

بِ اذص ٍ اضائِ پطٍاًِ کسب هطتبط بِ

ااظهاى ایوا هٌظط ٍتضای ابع اقسام ًوااٌس زضؼیطااي صَضت شْطزاضی ٍتق ٍهقطضات ضتتاض ذَاّس
ًوَز.الظم بِ شکط زض صَضت عسم اضائِ هساضک هصبَض ّیچگًَِ حقی بطای بطًسُ ااجاز ًویگطزز ٍااظهاى اظ
اًعقاز قطاضزاز با بطًسُ هعااسُ ذَززاضی ذَاّس ًوَز اظ ااٌطٍ بطًسُ حق ّیچگًَِ اعتطاضی زض ااي
ذصَص ًرَاّس زاش .
 .2اظ بطًسُ هعااسُ ضواً حسي اًجام تعْساتی هعازل

هبلػ کل قطاضزاز اذص ذَاّس شس.بساْی اا زض

پاااى هست قطاضزاز ٍتق هقطضات هستطز هیگطزز.
 .3بطًسُ هعااسُ هَظف اا

ًسب

بِ اضائِ "  "12تقطُ چک  ،جْ

هبلػ اجاضُ هاّیاًِ زض اال اٍل اقسام

ًوااس..الظم بِ شکط اا زض صَضت ترلف ٍاا زض صَضت عسم پطزاذ حساکثط زٍ هاُ هبلػ اجاضُ ،ااظهاى
هرتاض هیباشس هبالػ هصکَض ضا اظ هحل ضواًتٌاهِ حسي اًجام تعْسات ،بطزاش

ًوَزُ ٍ ًسب

بِ تسد

قطاضزاز ًیع اقسام ذَاّس ًوَز.
 .4ااظهاى زضذصَص ًیطٍّای هتعلق بِ بطًسُ هعااسُ ّیچگًَِ تعْسی ًساضز.
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 .5پطزاذ

ّعاٌِ ّای ًشط دگْی بِ عْسُ بطًسُ هعااسُ ذَاّس بَز  .بساْی اا

بطًسُ هَظف اا

ّعاٌِ

ّای هصکَض ضا قبل اظ اًعقاز قطاضزاز تسَاِ ًوااس.
 .6اذص ولیِ هجَظات الظم اظ هطاجغ شیظالح ثِ ػْسُ ثطًسُ هعایسُ هی ثبشس.
 .7پطزاذت ولیِ ّعیٌِ ّبی آة ،ثطق ٍ گبظ ،تلفي ٍ غیطُ ثِ ػْسُ ثطًسُ هعایسُ هی ثبشس.
 .8چٌبًچِ شْطزاضی عطحی زض ذظَص ذیبثبى شیطیي زاشتِ ثبشس وِ جْت اجطا ًیبظ ثِ هله هصوَض ثبشس شْط
زاضی هجبظ ثِ فسد لطاضزاز ثظَضت یىغطفِ ذَاّس ثَز
 .9ضػبیت ولیِ ًىبت ثْساشتی  ،همطضات ازاضی ،شئًَبت اسالهی ٍ ضػبیت حبل شْطًٍساى زض عی اًجبم هَضَع
لطاضزاز اظ سَی ثطًسُ هعایسُ العاهی هیجبشس.

 .10لبًَى ضٍاثظ هؤجط ٍ هستأجط هظَة سبل ً 1376بفص هی ثبشس.
 .11ثطًسُ هعایسُ (هستأجط) ثبیس شرظبً اظ هحل هَضز اجبضُ استفبزُ ًوبیس ٍ حك اًتمبل آًطا ثِ غیط جعئبً ٍ والً یب ٍوبلتبً
یب ثِ طَضت طلح ٍ ًوبیٌسگی یب ّط ًَع ػمس زیگط ثِ ّیچ ػٌَاى ًساضز هگط ثب وست هَافمت وتجی سبظهبى (هؤجط)
ٍ زض طَضت اًتمبل هَضز اجبضُ جعئبً یب والً ایي ػول ثالاثط ٍ هحىَم ثِ ثغالى است ٍ سبظهبى (هؤجط ) حاك فساد
اجبضُ ٍ ترلیِ هَضز اجبضُ ضا ذَاّس زاشت.
 .12اًجبم تؼویطات جعئی هَضز اجبضُ ثِ هٌظَض استفبزُ ثْتط ثِ ػْسُ هستأجط ثَزُ ٍ حك هغبلجِ ٍجْی اظ ایي ثبثت اظ
هؤجط ضا ًرَاّس زاشت .ثب تشریض سبظهبى ( هَجط) تؼویطات ولی ٍ ثٌیبزی وِ ًبشی اظ هسبلحِ ٍ سَء اساتفبزُ
ًجبشس ثط ػْسُ هؤجط هیثبشس.
 .13زیگط شطایظ زض لطاضزاز هٌؼ مسُ گٌجبًسُ ذَاّس شس ٍ ایي هعایسُ اظ ّط ًظط تبثغ لَاًیي جوَْضای اسالهی ایطاى ٍ
آئیي ًبهِ هؼبهالت شْطزاضی تْطاى هظَة  1355/1/25تسطی ثِ هطاوع استبًْب ذَاّس ثَز.
ماده  : 11نحوه ارائه مدارک
اسٌبز ثِ شطح شیل ٍ ثتطتیت زض پبوتی وِ حبٍی سِ پبوت الف  ،ة ٍ ج سط ثستِ ٍ جساگبًِ زض لفبف هٌبست وِ ثطضٍی آى
هشرظبت شطوت وٌٌسُ  ،آزضس وبهل ٍ هَضَع هعایسُ زضج شسُ ثبشس زض هْلت همطضهی ثبیست تحَیل زثیطذبًِ ازاضُ
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حطاست شْطزاضی گطزز.ثسیْی است اضسبل هساضن هعثَض ّیچگًَِ حمی ثطای هتمبضیبى ایجبز ًىطزُ ٍ ػَزت زازُ
ًرَاّس شس.
 .1در پاکت الف( :حتماً بر روی پاکت قید گردد پاکت الف) شامل:


سپطزُ شطوت زض هعایسُ

 .2در پاکت ب( :حتماً بر روی پاکت قید گردد پاکت ب) شامل :


فطم تبییس شسُ شطایظ هعایسُ( هتمبضیبى حمیمی ٍ حمَلی)



تظَیط وبضت هلی یب شٌبسٌبهِ (.هتمبضیبى حمیمی)



تظَیط پطٍاًِ وست .ثب ضػبیت ثٌس یه اظ هبزُ ًِ شطایظ هعایسُ (هتمبضیبى حمیمی)



تظَیط ثطاثط اطل آذطیي آگْی تغییطات وِ زاضای اػتجبض ظهبًی ثبشس ٍ تظَیط ثطاثط اطل اسبسٌبهِ
شطوت (.هتمبضیبى حمَلی)



فطم هٌغ هساذلِ وبضوٌبى زٍلت( هتمبضیبى حمیمی ٍ حمَلی)

 .3در پاکت ج( :حتماً بر روی پاکت قید گردد پاکت ج) شامل :


فطم پیشٌْبز لیوت

فطم شطایظ هعایسُ زض  10هبزُ تْیِ ٍ هتمبضی ثب اهضبء ،ضػبیت هفبز آى ضاتؼْس هی ًوبیس.
تاریخ:

امیرابراهیم زاده –رئیس سازمان

نام و نام خانوادگی متقاضی/امضاء/مهر

آدرس متقاضی ............................................................................................................................................ :کد پستی ...................................................
شماره تماس ضروری:

بیرجند  -مهر شهر خیابان امام حسین (ع) نبش ابن سینا

تلفن 33380333 -3 :

5

شهرداری بیرجند
ساسمان سیما منظز و فضای سبش شهزی

"فرم پیشنهاد قیمت"
سبظهبى سیوب هٌظط ٍفضبی سجع شْطزاضی ثیطجٌس
ثب سالم
احتطاهبً ضوي اضسبل یه فمطُ فیش ثبًىی /ضوبًتٌبهِ /چه تضویٌی ثِ شوبضُ  ...................................هَضخ ...........................
زض ٍجِ سبظهبى سیوب هٌظط ٍفضبی سجع شْطزاضی ثیطجٌس ثبثت سپطزُ شطوت زض هعایسُ "ٍاگصاضی ٍاحس تجبضی اثتسای
هسضس سوت چپ (هَثبیل فطٍشی )"
...........................................................................
.....................................

وس

ثب اعالع ٍ ضػبیت شطایظ هعایسُ هصوَض ایٌجبًت  /هسیطػبهل شطوت
فطظًس
هلی/

...........................ثِ
شٌبسِ

هلی

شوبضُ

شٌبسٌبهِ

/

شوبضُ

ثجت

....................................................................................

آزضس ...........................................................................................................تلفي  ..................................................پیشٌْاااااابز لیوت ذَز
ضا ثط اسااااابس ًطخ پبیِ (هجلغ 15.000.000ضیبل هبّیااااابًِ ) هجلغ :
ثِ ػسز  ...................................................................................................................................... ............ :ضیبل ثظَضت هبّیبًِ
ثِ حطٍف  .............................................................................................................................................. :ضیبل ثظَضت هبّیبًِ
اػالم هی زاضم.
تذکر:
قیمت پیشنهادی متقاضیان به هیچ عناان نبایذ اس قیمت پایه کمتز باشذ در غیز اینصارت هیچگانه تزتیب اثزی داده نخااهذ شذ.

تاریخ
نام و نام خانوادگی متقاضی/امضاء/مهر
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«تؼْس ًبهِ پیشٌْبز زٌّسُ زض هَضز»
ػسم شوَل لبًَى هٌغ هساذلِ وبضهٌساى زض هؼبهالت زٍلتی(هَضخ)1337/10/22
هعایسُ ٍاگصاضی ٍاحستجبضی اثتسای هسضس (سوت چپ)

ایي پیشٌْبز زٌّسُ ثب اهضبی شیل ایي ٍضلِ ثسیٌَسیلِ تأییس هی ًوبیس وِ هشوَل هوٌَػیت هصوَض زض لبًَى هٌغ هساذلِ
وبضهٌساى زٍلت زض هؼبهالت زٍلتی هظَة زی هبُ ً 1337وی ثبشس ٍ چٌبًچِ ذالف ایي هَضَع ثِ اثجبت ثطسس سبظهبى
حك زاضز وِ پیشٌْبز اضائِ شسُ ثطای هعایسُ فَق ضا هطزٍز ٍ تضویي شطوت زض هعایسُ ضا ضجظ ًوبیسّ .وچٌیي لجَل ٍ تأییس
هی گطزز وِ ّط گبُ ایي پیشٌْبز زٌّسُ هعایسُ فَق تشریض زازُ شَز ٍ ثِ ػٌَاى ثطًسُ اػالم گطزیس ٍ ذالف اظْبضات
فَق زض ذالل هست لطاضزاز (تب تحَیل هَلت) ثِ اثجبت ثطسس یب چٌبًچِ افطازی ضا وِ هشوَل هوٌَػیت هصوَض زض لبًَى
ّستٌس زض ایي لطاضزاز سْین ٍ شیٌفغ ًوبیس ٍ یب لسوتی اظ وبض ضا ثِ آًْب هحَل وٌس سبظهبى حك ذَاّس زاشت وِ لطاضزاز ضا
فسد ٍ ضوبًت ًبهِ حسي اًجبم تؼْسات ًبهجطزُ ٍ ذسبضات ٍاضزُ زضاثط فسد لطاضزاز ٍ تأذیط زض اجطای وبض ضا اظ اهَال اٍ
اذص ًوبیس .تؼییي هیعاى ذسبضت ٍاضزُ ثب تشریض سبظهبى هی ثبشس .ایي پیشٌْبز زٌّسُ هتؼْس هی شَز چٌبًچِ زض حیي
اجطای پیوبى ثِ زلیل تغییطات ٍ یب اًتظبثبت زض زستگبُ زٍلت هشوَل لبًَى هصثَض گطزز هطاتت ضا ثالفبطلِ ثِ اعالع
سبظهبى ثطسبًس تب عجك همطضات ثِ پیوبى ذبتوِ زازُ شَز .ثسیْی است چٌبًچِ ایي پیشٌْبز زٌّسُ هطاتت فَق ضا ثالفبطلِ
ثِ اعالع ًطسبًس ًِ تٌْب سبظهبى حك زاضز لطاضزاز ضا فسد ًوَزُ ٍ ضوبًتٌبهِ ّبی هطثَط ضا ضجظ ًوبیس ثلىِ ذسبضت ًبشی
اظ فسد لطاضزاز ٍ یب تأذیط زض اجطای وبض ضا ًیع ثٌب ثِ تشریض ذَز اظ اهَال ایي پیشٌْبز زٌّسُ ٍطَل ذَاّس ًوَز .هضبفبً
ایي پیشٌْبز زٌّسُ اػالم هی زاضز وِ ثط هجبظات ّبی هطتجظ ثط هترلفیي اظ لبًَى فَق آگبّی وبهل زاضز ٍ زض طَضت ترلف
هستحك هجبظات ّبی هطثَط هی ثبشس.

تاریخ:
نام و نام خانوادگی متقاضی/امضاء/مهر

بیرجند  -مهر شهر خیابان امام حسین (ع) نبش ابن سینا
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