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آگهی مزایده عمومی
شُطزاضي سطایان زضوظط زاضز بٍ استىاز مازٌ  11آئیه وامٍ معامالت شُطزاضي ي مصًبٍ شماضٌ 1131-173مًضخ 31/00/01شًضاي اسالمی شُط سطایان ،واحدهاي
تجاري واقع دربلوار صنفی-صنعتی ضا بطابط با اسىاز ي مساضک اظ ططیق معایسٌ كتبی بٍ اجاضٌ ومایس  .متقاضیان می تًاوىس اظ تاضید اوتشاض آگُی بٍ مست  10ضيظ كاضي
تا پایان يقت ازاضي ضيظ پىج شىبٍ مًضذٍ  31/03/03بٍ امًض مالی شُطزاضي بٍ آزضس  :سطایان  -میسان قسس – شُطزاضي سطایان ي یا بٍ سایت شُطزاضي سطایان
 www.sarayancity.irمطاجعٍ ي اسىاز معایسٌ ضا زضیافت ي زض مست ظمان تعییه شسٌ وسبت بٍ تحًیل اسىاز ي مساضک معایسٌ ذًز زض پاكت الک ي مُط شسٌ بٍ
ياحس زبیطذاوٍ شُطزاضي بٍ آزضس مصكًض اقسام ومایىس .سایط اطالعات ي جعئیات زض اسىاز معایسٌ شكط گطزیسٌ است  .ضمىاً شُطزاضي زض ضز یا قبًل َط یک اظ
پیشىُازات مرتاض ذًاَس بًز .

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مسایده :
* هتواضی اهزار هی ًوایذ ًلیِ اسٌاد هشایذُ را تِ دهت هطالؼِ ًوَدُ ٍ اس هحل ٍ هطخصات هطؼِ هَرد ًظز تزاتز ًزًٍی خَد
تاسدیذ ًوَدُ ٍ ّزگًَِ ادػای تؼذی را اس خَد سلة ٍ ساهط هی ًوایذ .
* الیحِ هٌغ هذاخلِ ًارًٌاى دٍلت در هؼاهالت دٍلتی ٍ ًطَری هصَب  ٍ 1337/10/22هَاًیي هزتَطِ در ایي هشایذُ خاری
است .
* سهاى تاسگطایی اسٌاد هشایذُ  :ساػت  10صثح رٍس ضٌثِ  1396/09/11هی تاضذ.
* هْلت ٍ هحل تسلین پیطٌ ْادات  :پیطٌْاد دٌّذگاى ًلیِ هذارى را هی تایست تا آخز ٍهت اداری رٍس پٌح ضٌثِ هَرخِ
 1396/09/09تِ آدرس  :سزایاى – هیذاى هذس – ضْزداری سزایاى – ٍاحذ اهَر هالی تحَیل ًوایٌذ.
*سپزدُ ضزًت در هشایذُ تایستی تِ صَرت ًوذ تِ حساب سپزدُ ً 3100000862009شد تاًي هلی تِ ًام ضْزداری سرزایاى
ٍاریش ٍ یا تِ صَرت ضواًت ًاهِ تاًٌی در ٍخِ ضْزداری تا اػتثار سِ هاِّ اس تاریخ تاسگطایی پاًت ّا ٍ یرا كري تيرویٌی
تاًٌی هؼتثز تَدُ ٍ رسیذ هزتَطِ در پاًت الى ٍهْز ضذُ ارئِ گزدد.
* هتواضیاًی ًِ توایل تِ ضزًت در هشایذُ رادارًذ هٌلق تِ ٍاریش هثلؾ سپزدُ ضزًت در هشایذُ در هذت سهاى تؼییي ضرذُ
هی تاضٌذ.
* هتواضیاًی ًِ توایل تِ ضزًت در هشایذُ رادارًذ هی تَاًٌذ اس تاریخ اًتطار آگْی ظزف هذت 18رٍس تِ استثٌای ایام تؼطیل
تِ آدرس هَضَع هَرد هشایذُ خْت تاسدیذ هزاخؼِ ًوایٌذ .
* هذت سهاى السم تزای تزرسی پیطٌْادات  ،تطخیص ٍ اتالؽ تِ تزًذُ هشایذُ اس تاریخ تاسگطایی هذت  10رٍس تِ استثٌای ایام
تؼطیل تؼییي هی گزدد.
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* ضزًت در هشایذُ ٍ دادى پیطٌْاد تِ هٌشلِ هثَل ضزٍط ٍ تٌالیق ضرْزداری در هَضرَع هرادُ  10آئریي ًاهرِ هؼراهالت
ضْزداری هی تاضذ.
* ّشیٌِ ّای هالیات ٍ ػَارض تِ ػْذُ تزًذُ هشایذُ هی تاضذ.
* كٌاًچِ تزًذگاى اٍل ٍ دٍم ٍ سَم هشایذُ حاضز تِ اًؼواد هزارداد ًطًَذ سپزدُ آًاى تِ تزتیة اٍلَیت در هذت سهاى تؼییي
ضذُ در هادُ  20آئیي ًاهِ هؼاهالت ضْزداری تِ ًلغ ضْزداری ضثط ٍ هشایذُ تدذیذ هی گزدد.
* پیطٌْاد هیوت هتواضیاى هی تایست  30رٍس اس تاریخ تاسگطایی اػتثار داضتِ تاضذ.
*ًویسیَى هشایذُ در تاریخ  96/09/11رٍس ضٌثِ رأس ساػت  10صثح در هحل ضْزداری سزایاى تزگشار خَاّذ ضذ .
شرایط مبلغ و نوع تضمین شرکت در مسایده:
-1ضْزداری سزایاى اس هثَل پیطٌْادات هخذٍش ،هطزٍط ٍ كاهذ كیص ٍاریشی هؼذٍر است .
ّ-2شیٌِ تزم هصزكی تِ ػْذُ ی هستأخز خَاّذ تَد.
 -3پیطٌْاد دٌّذگاى هی تایست هثلؾ2/000/000ریال تِ ػٌَاى سپزدُ ضزًت در هشایذُ تِ حساب ضوارُ 3100000862009
سپزدُ ضْزداری سزایاى ًشد تاًي هلی ٍاریش ًوایٌذ.
 -4حذاهل هیوت پایِ هاّیاًِ  500/000ریال ٍ رّي25/000/000ریال خَاّذ تَد ًِ ظزف هذت تؼییي ضذُ اس سَی ضْزداری
تایذ تِ ضوارُ حساب  3100000864005خاری ضْزداری سزایاى ًشد تاًي هلی ٍاریشگزدد.
شرایط اجاره :
ٍ -1احذ هذًَر تِ هذت یٌسال ٍ تِ صَرت رّي ٍ اخارُ ٍاگذار ٍ در صَرت رضایت ضْزداری تا سِ سال تا %20
اكشایص هیوت رّي ٍ اخارُ ًسثت تِ سال هثل هاتل توذیذ هی تاضذ.
ٍ-2احذ تداری ٍاهغ در تلَار صٌلی –صٌؼتی كوط خْت ًسة ّای خذهاتی ٍ تَسیؼی (ًسة هداس ٍ ؿیز هشاحن )اخارُ
خَاّذ گزدیذ ٍ ّزگًَِ ًسة خارج اس ٍاحذ هذًَر هوٌَع ٍ ضْزداری هداس تِ تؼطیلی ٍاحذ ًسثی هی تاضذ .
 -2هستأخز حن تـییز ضـل در هذت اخارُ را ًخَاّذ داضت ٍ در صَرت تـییز ضـل تایذ ًسثت تِ درخَاست هدَس ٍ
اخذ رضایت اس ضْزداری اهذام ًوایذ ٍ در ؿیز ایٌصَرت تایذ ًسثت تِ تخلیِ هلي هَرد ًظز اهذام ًوایذ ٍ هثلؾ رّي
تا پایاى هذت اخارُ تزگطت دادُ ًخَاّذ ضذ.
 -3هستأخز حن ٍاگذاری ٍاحذ تداری را تِ ؿیز ًخَاّذ داضت.
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