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 فراخوان عمومی

 مراحل كاشت ،داشت ،برداشت محصًل زعفران را در شهسدازی سسایان  دز وظس دازد بٍ استىاد مصًبٍ شًزای اسالمی شهس سسایان

بسابس با اسىاد ي مدازک  اش طسیق مصایدٌ كتبی ياگراز وماید . متقاضیان می تًاوىد اش  ،  CNGجايگاٌ هکتار زمیه  ياقع در محذيدٌ 5

 –میدان قدس  -بٍ امًز مالی شهسدازی بٍ آدزس : سسایان 11/01/99زيش كازی تا پایان يقت ادازی  11وتشاز آگهی بٍ مدت تازیخ ا

مساجعٍ ي اسىاد فساخًان  زا دزیافت ي دز مدت شمان تعییه  www.sarayan.irشهسدازی سسایان ي یا بٍ سایت شهسدازی سسایان 

پاكت الک ي مهس شدٌ بٍ ياحد دبیسخاوٍ شهسدازی بٍ آدزس مركًز  اقدام ومایىد. سایس شدٌ وسبت بٍ تحًیل اسىاد ي مدازک دز 

 اطالعات ي جصئیات دز اسىاد مصایدٌ ذكس گسدیدٌ است . 

  شرايط،اسىاد ي مذارک مًردویاز مسايذٌ :

 یًوَزُ ٍ ّزگًَِ ازػب سیبسزرا ثِ زقت هغبلؼِ ًوَزُ ٍ اس هحل ثزاثز کزٍکی ،ث سُیاسٌبز هشا ِیکل سیًوب یاقزار ه یهتقبض *

  سیًوب یرا اس ذَز سلت ٍ سبقظ ه یثؼس

 یجبر سُیهشا يیهزثَعِ زر ا يیٍ قَاً 22/10/1337هصَة  یٍ کطَر یهٌغ هساذلِ کبرکٌبى زٍلت زر هؼبهالت زٍلت حِیال*

  است

 .هی ثبضس18/01/1399صجح ، هَرخ   10سهبى ثبسگطبیی اسٌبز هشایسُ : سبػت 

زٌّسگبى هی ثبیست ضوي اهضب کلیِ اسٌبز ٍهسارک ،ًسجت ثِ تحَیل آى تبآذز  طٌْبزی: پ طٌْبزاتیپ نیسلهْلت ٍ هحل ت*

 .ٌسیًوب لیزثیزذبًِ ضْززاری  تحَ – بىیسزا یضْززار –قسس  ساىیه – بىیثِ آزرس : سزا 17/01/1399هَرذِ  یٍقت ازار

 بىیًشز ثبًک  هلی ثِ ًبم ضْززاری سزا 3100000862009ثِ صَرت ًقس ثِ حسبة سپززُ  یستیثب  سُیسپززُ ضزکت زر هشا*

ٍاریش ٍیب ثِ صَرت ضوبًت ًبهِ ثبًكی زر ٍجِ ضْززاری ثب اػتجبر سِ هبِّ اس تبرید ثبسگطبیی پبکت ّب ٍ یب چک تضویٌی 

 . زر پبکت الک  ٍهْز ضسُ ارئِ گززز وتیق طٌْبزیپ زگث وِیثبًكی هؼتجز ثَزُ ٍ رسیس هزثَعِ ثِ ضو

ضسُ  يییزر هست سهبى تؼ سُیهجلؾ سپززُ ضزکت زر هشا شیرازارًس هكلف ثِ ٍار سُیثِ ضزکت زر هشا لیکِ توب یبًیهتقبض*

 .ثبضٌس یه

 لیتؼغ بمیا یرٍس ثِ استثٌب17ظزف هست  یاًتطبر آگْ دیتَاًٌس اس تبر یرازارًس ه سُیثِ ضزکت زر هشا لیکِ توب یبًیهتقبض

  ٌسیهزاجؼِ ًوب سیسزجْت ثب سُیثِ آزرس هَضَع هَرز هشا

هست سهبى السم ثزای ثزرسی پیطٌْبزات ، تطریص ٍ اثالؽ ثِ ثزًسُ هشایسُ اس تبرید ثبسگطبیی یک ّفتِ ثِ استثٌبی ایبم *

 .تؼغیل  تؼییي هی گززز

آئیي ًبهِ هؼبهالت  10ٍ زازى پیطٌْبز ثِ هٌشلِ قجَل ضزٍط ٍ تكبلیف ضْززاری زر هَضَع هبزُ  سُیضزکت زر هشا*

 .ززاری هی ثبضسضْ

 .ثبضس یّبی هبلیبت ٍ ػَارض ٍ ؿیزُ ثِ ػْسُ ثزًسُ هشایسُ ه ٌِیّش

ز ثِ اًؼقبز قزارزاز ًطَز  ضالؽ قبًًَی حساکثز تب ّفت رٍس حبچٌبًچِ ثزًسُ اٍل اس اًجبم قزارزاز ذَززاری ًوبیس یب پس اس اث*

،ثِ تزتیت ثِ ًفز زٍم ٍ سَم هزاجؼِ کِ اگز  یتًبهِ هؼبهالت زٍل يییآ26هبزُ  ظیضجظ ٍزر صَرت ٍجَز ضزا یسپززُ ٍ

 سُیرٍس پس اس اثالؽ قبًًَی حبضز ثِ  اًؼقبز قزارزاز ًطًَس سپززُ آًْب ًیش ضجظ ٍ هشا تثزًسگبى زٍم ٍ سَم ًیش ظزف هست ّف

 .ذَاّس ضس سیتجس

 اػتجبر زاضتِ ثبضس ییثبسگطب دیرٍس اس تبر 30 ستیثب یه بىیهتقبض وتیق طٌْبزیپ*
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ثزگشار ذَاّس ضس .لذا اس  کلیِ ضزکت  بىیسزا یصجح زر هحل ضْززار 10رأس سبػت  18/01/99 دیزر تبر سُیهشا َىیسی*کو

 کٌٌسگبى زػَت هی ضَز زر صَرت توبیل زر جلسِ ضزکت فزهبیٌس .   

 :فراخًانشرايط مبلغ ي وًع تضمیه شركت در 

  .یشی هؼذٍر استضْززاری اس قجَل پیطٌْبزات هرسٍش، هطزٍط ٍ فبقس فیص ٍار-1

سپززُ ضْززاری سزایبى  3100000862009ثِ حسبة ضوبرُ  فزاذَاى را پیطٌْبز زٌّسگبى هی ثبیست سپززُ ضزکت زر  -2

ٍرسیس هزثَعِ ثِ ضویوِ ثزگ پیطٌْبز قیوت زر پبکت الک ٍهْز ثِ زثیز ذبًِ ضْززاری تحَیل . ًشز ثبًک هلی ٍاریش ًوبیٌس

 ًوبیس .

 قجَل کلیِ پیطٌْبزات هرتبر است .ضْززاری زر رز یب -3

سزهبیِ گذار  هی ثبیست ظزف هست ّفت رٍس ثِ استثٌبی ایبم تؼغیل اس سهبى اثالؽ  ًتیجِ  ،ًسجت اًؼقبز قزارزاز اقسام -4

 ًوبیس .

 

 شرايط تخصصی :

ًیش افزاز ثَهی ضْززر زارًسگبى هْبرت ٍسبثقِ ًٍیش تجحز زر ػزف هحل ثِ ػٌَاى کطبٍرس ًوًَِ زر تَلیس هحصَل سػفزاى ٍ-1

 اٍلَیت هی ثبضٌس .

سبل 5سبل  ثؼس اس سبل اٍل کبضت هی ثبضس ٍهتقبضیبى هی ثبیست ثؼس اس5هست ٍاگذاری  اراضی جْت کبضت سػفزاى -2

آٍری پیبس سػفزاى اقسام ًوبیس .ضوي ایٌكِ تبهیي  هبضیي االت ًٍیزٍکبر هَرز ًیبس جْت  ثززاضت هحصَل ،ًسجت  ثِ جوغ

 جوغ آٍری  ثب  هتقبضیبى  هی ثبضس.

 هزؿَة ٍهَرز تبییس ضْززاری استفبزُ ًوبیس.  سزهبیِ گذار هكلف است زر کبضت سػفزاى اس ثذر-3

 ّشیٌِ ثیوِ هشرػِ ثِ ػْسُ سزهبیِ گذار هی ثبضس .-4

 بیِ گذار هی ثبیست  اهَر هزثَط ثِ آهبزُ سبسی ،ذبک زّی ٍ کَز زّی سهیي را ثِ ًحَ احسي ٍثِ هَقغ اًجبم زّس .سزه-5

زرصَرت هطبّسُ ّزگًَِ سْل اًگبری زر ّزیک اس هزاحل )کبضت ، زاضت ،ثززاضت (تَسظ سزهبیِ گذار ،ضْززاری -6

 اس هغبلجبت سزهبیِ گذار اقسام ذَاّس ًوَز . ًسجت ثِ فسد قزارزاز پس اس تؼییي سْن سیبى ضْززاری ٍکسز

زر صَرتی کِ زر هست قزارزاز ًقص یب ػیجی زر سهیي ٍهسیز آثیبری ثِ ٍجَز آیس سزهبیِ گذار هكلف است زر اسزع ٍقت -7

 ثب ّشیٌِ ذَز ًسجت ثِ رفغ ًقص اقسام ًوبیس .

 اى ثِ ضْززاری اقسام ًوبیس .سزهبیِ گذار هكلف هی ثبضس ثِ صَرت رٍساًِ ًسجت ثِ تحَیل گل سػفز-8

 ثززاضت هحصَل سػفزاى رٍساًِ ثب ًظبرت ًوبیٌسُ ضْززاری ذَاّس ثَز .-9 

 ضْززاری زر تبهیي ازٍات کطبٍرسی ٍ ًیزٍی کبر ّیچ گًَِ هسئَلیتی ًسارز .-10

 ضوٌبً رٍش آثیبری  ثِ صَرت ثبراًی هی ثبضس . ذَاّس ثَز. یثب  ضْززار يیآة ٍ سه يیتبه-11

اس  یًبض یّب تیهسئَل ِیٍکل  هشارعاس  یاست ًگْسار یْیثسًرَاّس زاضت. زیهشارع را ثِ ؿ یگذار  حق ٍاگذار ِیزهبس-12

 .ثبضس   یگذاره ِیافزاز ثبلث ثِ ػْسُ سزهب بی زٍّبیثِ ً یجبً بی یآى  اػن اس هبل

 

 قذر السهم طرفیه :

ثبضس ٍ زر  یه زر ثزگ پیطٌْبز قیوت  زهبیِ گذار ،اس هحصَل سػفزاى ثِ هیشاى هطرص ضسُ تَسظ س یسْن ضْززار-1

 .صَرت ذَاّس ثَز يیگذار ثِ ّو ِیسزهب پیبس  پس اس کسز آٍرزُ شیً بىیپب
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سػفزاى را تحَیل ضْززاری ًوَزُ ٍیک ًسرِ را ًشز ذَز تب پبیبى قزارزاز  پیبسهتقبضیبى هی ثبست قجَض ثبسكَل تبصرٌ :

 .سزهبیِ گذار ثز اسبس تٌبص قجَض هذکَر ذَاّس ثَز  پیبسْن آٍرزُ تؼییي سزر پبیبى ، ًگْساری ًوبیٌس 

تقسین ثِ ًسجت  شیهحل ً يیاس ا یگذار ، سْن ضْززار ِی،تَسظ سزهب یٍجِ ذسبرات هتؼبرف کطبٍرس بفتیزرصَرت زر-2

 .ثبضس یه هحصَل 

           تقسین هحصَل  ی ثِ ًسجت ،سْن ضْززار زُیٍؿ یزٍلت یاس ارگبًْب کیاس ّز  التیزر صَرت تؼلق ّزگًَِ تسْ -3

ذَز ثَزُ ٍضْززاری ّیچ گًَِ هسئَلیتی ًسجت ثِ  یبفتیزر التیهَظف ثِ پززاذت تسْ يیاس عزف کیّز هی ثبضس ٍ 

ًرَاّس  یبفتیزر یٍاهْب قِیذکَر ٍثههٌجولِ هشارع  یاس اهَال ضْززار کی چی.ضوٌبً ّ تسْیالت زریبفتی هتقبضیبى ًسارز 

 . سض

 
شزكت هبلغ سپزده  هتزاژ آدرص زحش یفرد

 در هشايده

سهن پایو پیشنهادی جهت تعیین سهن 

 شهزداری اس هحصىل نهایی وسایز عایدات

 هدت واگذاری

قغؼِ سهیي سػفزاًی یک  1

 CNGهحسٍزُ جبیگبُ ٍاقغ 

هحسٍزُ جبیگبُ 
CNG 

ثؼس اس سبل 5 زرصس 50 000/000/50 ّكتبر5

 سبل اٍل 
   

 

 نام ونام خانىادگي هتقاضي                                                                                   رضا هطلبي پىر                              

                                         اهضاء واثز انگشت                                                                                                                             سرايانشهزدار                               

                                                                                                                
 

 
 

 

 

 


