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آگهي مزايده عمومي
 

آيين نامه معامل ت شهرداري ومصوبه شوراي اسششلمي شششهر13 در نظر دارد به استنادماده  شهرداري سرايان
و نيششز آليچيششق سرايان ،تعدادي از واحد هاي تجاري شهرداري واقع در بلوار شششهدا و بلششوار صششنفي صششنعتي 

  از طريق مزايده كتششبي بششه صششور ت رهششن و اجششاره را برابر با اسناد و مدارك وماشينهاي برقي پارك پامچال 
 روز كششاري تششا پايششان وقششت اداري17واگذار نمايد . متقاضيان مي تواننششد از تاريششخ انتشششار آگهششي بششه مششد ت 

– به واحد درآمد شهرداري به آدرس : سرايان - ميدان قدس  شهرداري سرايان و يا به سششايت1399/04/05 
.شهرداري سرايان  .wwwsarayan irده ن ش ان تعيي د ت زم  مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و در م

نسبت به تحويل اسناد و مدارك مزايده ،در پاكت لك و مهر شده بششه واحششد دبيرخششانه شششهرداري بششه آدرس
 اقدام نمايند. ساير اطلاعا ت و جزئيا ت در اسناد مزايده ذكر گرديده است . مذكور

شرايط،اسناد و مدارك موردنياز مزايده :
* متقاضي اقرار مي نمايد كليه اسناد مزايده را به دقت مطالعه نموده و از محل برابر كروكي ،بازديد نمششوده و

هرگونه اداعاي بعدي را از خود سلب و ساقط مي نمايد .
و قششوانين مربششوطه در1337/10/22*ليحه منع مداخله كاركنان دولت در معامل ت دولتي و كشوري مصوب 

اين مزايده جاري است .
مهلت و محل تسليم پيشنهادا ت : 

* پيشنهاد دهندگان مي بايست ضمن امضا كليه اسناد ومششدارك و نيششز تصششوير كششار ت ملششي شششركت كننششده
– به آدرس : سرايان  ميدان قدس  شششهرداري1399/04/05،نسبت به تحويل آن تاآخر وقت اداري مورخه   –

 تحويل نمايند. شهرداري   سرايان دبيرخانه
 صبح در محل شهرداري سرايان برگزار خواهششد شششد11 رأس سااعت 99/04/07*كميسيون مزايده در تاريخ 

 كليه شركت كنندگان داعو ت مي شود در صور ت تمايل در جلسه شركت فرمايند .لذا از
 ملي به نام  نزد بانك3100000862009 بايستي به صور ت نقد به حساب سپرده  *سپرده شركت در مزايده

شهرداري سرايان واريز ويا به صور ت ضمانت نششامه بششانكي در وجششه شششهرداري بششا ااعتبششار سششه مششاهه از تاريششخ
 ، در بازگشايي پاكت ها و يا يچك تضميني بانكي معتبر بوده و رسيد مربوطه به ضميمه برگ پيشنهاد قيمت

 ومهر شده ارئه گردد. پاكت لك
* متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده رادارند مكلف به واريز مبلغ سپرده شششركت در مزايششده در مششد ت

زمان تعيين شده مي باشند.
روز بششه17* متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده را دارند مي توانند از تاريخ انتشار آگهي ظششرف مششد ت 
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استثناي ايام تعطيل به آدرس موضوع مورد مزايده جهت بازديد مراجعه نمايند .
آيين نامه معامل ت شهرداري مد ت زمان لزم براي بررسي پيشششنهادا ت ، تشششخيص و ابل غ7* بر اساس ماده 

 استثنايي اين مهلششت  هفت روز تعيين مي گردد ودر موارد به برنده مزايده از تاريخ بازگشايي پاكتها به مد ت
با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد مي باشد .

 آئين نششامه13* شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري در موضوع ماده 
معامل ت شهرداري مي باشد.

* هزينه هاي ماليا ت و اعوارض و غيره به اعهده برنده مزايده مي باشد.
* يچنانچه برنده اول از انجام قرارداد خودداري نمايد يا پس از ابل غ قانوني حششداكثر تششا هفششت روز حاضششر بششه

آيين نامه معامل ت دولتي ،بششه ترتيششب26سپرده وي ضبط ودر صور ت وجود شرايط ماده  انعقاد قرارداد نشود 
 به نفر دوم و سوم مراجعه كه اگر برندگان دوم و سوم نيز ظرف مد ت هفت روز پس از ابل غ قانوني حاضر بششه

. انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها نيز ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
 روز از تاريخ بازگشايي ااعتبار داشته باشد.30* پيشنهاد قيمت متقاضيان مي بايست 

 
شرايط مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده:

معذور است. -شهرداري از قبول پيشنهادا ت مخدوش، مشروط و فاقد فيش واريزي سپرده 1
-هزينه برق ‘گاز ،آب مصرفي به اعهده ي مستأجر خواهد بود.2
 سششپرده3100000862009- پيشنهاد دهندگان مي بايست سپرده شركت در مزايششده بششه حسششاب شششماره 3

شهرداري سرايان نزد با نك ملي واريز نمايند .ورسيد مربوطه به ضميمه برگ پيشنهاد قيمششت در پششاكت لك
 شهرداري تحويل نمايد .  به دبيرخانه ومهرشده

-مستأجر حق واگذاري واحد هاي تجاري مورد اجاره را به غير نخواهد داشت.4
-شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادا ت مختار است .5
-در صورتي كه حائز حداكثر بها بيش از يك نفر باشند اولويت با مستاجر قبلي خواهد بود ويچنانچه مستاجر6

قبلي جزئ سه نفر تعييشن ششده توسششط كميسشيون مزايشده نباشششد و در مهلششتي كشه كميسششون تعييششن مشي
نمايدجهتانعقاد قرارداد با يكي از آنهاتوافق نشود ،حق تقدم با برنده اي خواهد بود كه در محل انجششام معششامله
سكونت دارد در صورتي كه سايرين نيز واجد اين شرايط باشند ،كميسششيون برنششده مزايششده را از طريششق قراعششه

كشي تعيين خواهد كرد .
-برنده مزايده مي بايست ظرف مد ت هفت روز از زمان ابل غ نتيجه مزايده ،نسبت بششه واريششز سششپرده حسششن8

انجام تعهدا ت و مبلغ رهن به حساب هاي تعيين شده توسط شهرداري ،ودر نهايت انعقاد قرارداد اقدام نمايد .
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*به پاكتهاي فاقد سپرده ،فاقد مهر وامضا ،ومبلغ ،ترتيب اثر داده نخواهد شد .
شرايط اجاره :

مستأجر حق تغيير شغل در مد ت اجاره را نخواهد داشت و در صششور ت تغييششر شششغل بايششد نسششبت بششه.1
درخواست مجوز و اخذ رضايت از شهرداري اقدام نمايد و در غير اينصور ت بايد نسبت به تخليه ملك مورد

نظر اقدام نمايد و مبلغ رهن تا پايان مد ت اجاره برگشت داده نخواهد شد.
 صور ت يكساله خواهد بود . قرارداد اجاره آليچيق وماشينهاي برقي به.2
 به صور ت يك ساله به صور ت رهن واجاره واگذار و  مد ت اجاره واحد هاي تجاري و رستوران نيايش .3

 درصدافزايش قيمت رهن واجاره نسبت به سال قبل قابل20 سال ديگربا 3در صور ت رضايت شهرداري تا
تمديد مي باشد .

.واحدهاي مذكور جهت كسبهاي خدماتي و توزيعي اجاره خواهد گرديششد و هرگششونه كسششب خششارج از.4
واحدهاي مذكور ممنوع وشهرداري مجاز به تعطيل واحد مربوط مي باشد .

در صور ت وجود شرايط مساوي بين شركت كنندگان اولويت با مستاجران فعلي مي باشد ..5
هفتششه2انصراف از اجاره واحدها بوده وظششرف مششد ت  اعدم شركت در مزايده مستاجران فعلي به منزله .6

مي بايست نسبت به تخليه ملك اقدام فرمايند .
 مششد  ت رستوران نيايش هيچ گونه امكاناتي نداشته و مستاجر مي بايست نسبت به تجهيششز آن ظششرف.7

نفشرا ت دوم و سشوم  يك هفته اقدام نمايد .در غير اين صور ت شهرداري جهت انعقاد قرارداد به ترتيب بشه 
مراجعه خواهد نمود .

هزينه هاي آب برق گاز تلفن وغيره به اعهده مستاجر مي باشد ..8
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 آدرس نوع
 رهن قيمت پايه

           (ريال) 
                    
  

قيمت پايه اجاره
ماهيشششششششششانه 

             (ريال(
     

سششپرده شششركت
در مزايشششششششده

             (ريال)
        

تاريششخ اتمششام
          قرارداد

          

اجاره يك واحد تجششاري 
 بلوار شهدا قطعه واقع در
       6شماره 

محششدوده
پايششششانه
مسششششافر

 بري
10/000/0001/500/0001/400/0001399/04/31

اجاره يك واحششد تجششاري
 بلشششوار ششششهدا واقشششع در

،محششدوده پايششانه مسششافر
     8قطعه شماره   بري

محششدوده
پايششششانه
مسششششافر

 بري
10/000/0001/700/0001/520/0001399/08/02

اجاره يك واحششد تجششاري
 بلشششوار ششششهدا واقشششع در

،محششدوده پايششانه مسششافر
9 قطعه شماره     بري

محششدوده
پايششششانه
مسششششافر

 بري
20/000/0008/500/0006/100/0001399/08/02

اجاره يك واحد تجششاري 
 بلشششوار ششششهدا واقشششع در

،روبششروي كارگششاه آقششاي
    زينبي

بلشششششوار
10/000/0002/000/0001/700/0001399/07/30شهدا

رستوران نيايش محدوده 
 جاده سرايان -بيرجند

محششدوده
جشششششاده
سشششرايان
 -بيرجند

10/000/0008/500/0005/600/0001399/06/30

بلوار دراجاره يك واحد تجششاري   10/000/0002/200/0001/820/0001399/08/01
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 بلششوار صششنفي واقششع در
    صنعتي 

صشششنفي
 صنعتي 

  
اجاره يك واحد تجششاري 

 ميششدان آزادي واقششع در
( دفتر پايانه قديم مسافر

بري )

ميشششدان
10/000/0002/500/0002/000/0001399/08/30آزادي

اجاره ماشينهاي برقششي و
آليچيق پارك پامچال

پششششارك
----------4/700/0002/820/000----------پامچاال

 -رضا مطلبي پور  شهردار سرايان                                                           امضا و اثر انگشت متقاضي
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 تعهدنامه پيشنهاد دهنده درمورد عدم شننمول قننانون منننع مننداخله كارمننندان در   
مربوط به مزايده عمومي1337/10/22معامل ت دولتي مورخ 

اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه ، بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مشمول ممنششواعيت مششذكور.1
 نمي باشد و يچنانچه خلف1337در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامل ت دولتي ، مصوب ديماه 

اين موضوع به اثبا ت برسد ، فروشنده يا مزايده گزار حق داردكه پيشنهاد ارائه شده بششراي مزايششده فششوق را
مردود وتضمين شركت در مزايده را ضبط نمايد.

همچنين قبول و تائيد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مزايده فوق تشخيص داده شود و.2
بعنوان خريدار انتخاب شود و خلف اظهارا ت فوق تا تحويل موضوع مزايده و تسويه حساب نهايي به اثبا ت
برسد يا يچنانچه افرادي را كه مشمول ممنواعيت مذكوردر قانون فوق هستند در اين معامله سهيم و ذينفع
نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند فروشنده حق خواهد داشت كششه از تحويششل موضششوع مزايششده
خودداري و هر نوع سپرده و يا مطالبا ت خريدار را ضبط و خسششارا  ت وارده در اثششر فسششخ معششامله و تششأخير
اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد، تعيين ميزان خسار ت وارده با تشخيص فروشنده ( شهرداري سششرايان )

مي باشد.
اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود يچنانچه در حيششن معشامله بششه دليششل تغييششرا ت و يششا انتصشابا ت در.3

دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلفاصله به اطلع فروشنده برساند تا طبششق مقششررا ت بششه
معامله خاتمه داده شود ، بديهي است يچنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلفاصله به اطلع نرساند
نه تنها شهرداري حق دارد معامله را فسخ نموده و سپرده هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارا ت ناشششي
از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال ايششن پيشششنهاد دهنششده وصششو ل

خواهد نمود.
اا اين پيشنهاد دهنده ااعلم مي دارد كه از مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قششانون فششوق آگششاهي.4 مضاف

كامل دارد و در صور ت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.
 نام و نام خانوادگي و امضا مجاز تعهدآورو مهر پيشنهاددهنده                         تاريخ            
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شهرداري محترم سرايان
باسلم

اا , اينجانب .................................... فرزند .................................. به شماره شناسنامه ............................... صادره  احترام
از ................................... و كد ملي .............................................به آدرس

 
ده ششماره  مشورخ ......................................................... و شماره تلفن ...................................... آگهشي مزاي ..........…  

 اجاره رديف --------------واقع در  در رابطه با13 99……………………………./
 

ال مطششالعه نمششوده لششذا پيشششنهاد قيمششت خششود را جهششت رهششن بششه ...................................... را رؤيششت و كششام
اا مبلغ ...................... ريال و اجاره  فيش شماره  به مبلغ................................ ريال ااعلم ميدارم ضمن

 
 شششركت در مزايششده ضششميمه درخواسششت مششي ................................ به مبلغ ............................ ريال جهت سششپرده

باشد .
امضا و اثر انگشت متقاضي

 
از طرف

رونوشت:
خانم قنبري-مسئول امور مالي و ذيحساب


