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تجديد فراخوان عمومي
 

 در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلمي شهر سرايان مراحل كاشت ،داشت و شهرداري سرايان
 و پارك پامجال را برابر با اسناد CNG محدوده جايگاه    زمينهاي  برداشت محصول زعفران واقع در

روز17 از طريق مزايده كتبي واگذار نمايد . متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت  و مدارك
–شهرداري به آدرس : سرايان - ميدان قدس   واحد درآمد 1399/04/05  كاري تا پايان وقت اداري

.شهرداري سرايان و يا به سايت شهرداري سرايان  .wwwsarayan irرا  مراجعه و اسناد فراخوان 
دريافت و در مدت زمان تعيين شده نسبت به تحويل اسناد و مدارك در پاكت لك و مهر شده به واحد

 اقدام نمايند. ساير اطلعات و جزئيات در اسناد مزايده ذكر گرديده است . دبيرخانه شهرداري به آدرس 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 نممموده و
هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط مي نمايد

 و قوانين مربمموطه در1337/10/22*ليحه منع مداخله كاركنان دولت در معاملت دولتي و كشوري مصوب 
اين مزايده جاري است

*مهلت و محل تسليم پيشنهادات : پيشنهاد دهندگان مي بايست ضمن امضا كليه اسناد ومدارك ،نسبت بممه
– به آدرس : سرايان  ميدان قدس  شهرداري سممرايان 1399/04/05تحويل آن تاآخر وقت اداري مورخه  – –

 تحويل نمايند. دبيرخانه شهرداري
 ملي به نام  نزد بانك3100000862009 بايستي به صورت نقد به حساب سپرده  *سپرده شركت در مزايده

شهرداري سرايان واريز ويا به صورت ضمانت نممامه بممانكي در وجممه شممهرداري بمما اعتبممار سممه ممماهه از تاريممخ
بازگشايي پاكت ها و يا چك تضميني بانكي معتبر بوده و رسيد مربوطه به ضميمه برگ پيشممنهاد قيمممت در

 ومهر شده ارئه گردد . پاكت لك
*متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده رادارند مكلف به واريز مبلغ سممپرده شممركت در مزايممده در مممدت

زمان تعيين شده مي باشند.
روز بممه17متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده رادارند مي توانند از تاريممخ انتشممار آگهممي ظممرف مممدت 

استثناي ايام تعطيل به آدرس موضوع مورد مزايده جهت بازديد مراجعه نمايند
*مدت زمان لزم براي بررسي پيشنهادات ، تشخيص و ابل غ به برنده مزايده از تاريخ بازگشايي يك هفته بممه

 تعيين مي گردد. استثناي ايام تعطيل
 آئيممن نممامه10*شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري در موضوع ماده 
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معاملت شهرداري مي باشد.
*هزينه هاي ماليات و عوارض و غيره به عهده برنده مزايده مي باشد.

*چنانچه برنده اول از انجام قرارداد خودداري نمايد يا پس از ابل غ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد
آيين نامه معاملت دولتي ،به ترتيب به نفممر26 سپرده وي ضبط ودر صورت وجود شرايط ماده  قرارداد نشود

 انعقمماد دوم و سوم مراجعه كه اگر برندگان دوم و سوم نيز ظرف مدت هفت روز پس از ابل غ قانوني حاضر به
قرارداد نشوند سپرده آنها نيز ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

 روز از تاريخ بازگشايي اعتبار داشته باشد30*پيشنهاد قيمت متقاضيان مي بايست 
 صبح روز شنبه در محل شهرداري سرايان برگزار10 رأس ساعت 1399/04/07*كميسيون مزايده در تاريخ 

   كليه شركت كنندگان دعوت مي شود در صورت تمايل در جلسه شركت فرمايند . خواهد شد .لذا از
شرايط مبلغ و نوع تضمين شركت در فراخوان:

معذور است. -شهرداري از قبول پيشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد فيش سپرده 1
 سپرده3100000862009به حساب شماره  - پيشنهاد دهندگان مي بايست سپرده شركت در فراخوان را 2

شهرداري سرايان نزد بانك ملي واريز نمايند .ورسيد مربوطه به ضميمه برگ پيشممنهاد قيمممت در پماكت لك
ومهر به دبير خانه شهرداري تحويل نمايد .

-شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است .3
-سرمايه گذارمي بايست ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيممل از زمممان ابل غ نممتيجه،نسممبت انعقمماد4

قرارداد اقدام نمايد .
شرايط تخصصي :

-دارندگان مهارت وسابقه ونيز تبحر در عرف محل به عنوان كشاورز نمونه در توليد محصممول زعفممران ونيممز1
افراد بومي شهردر اولويت مي باشند .

 بعد از سال اول كاشت مممي باشممد ومتقاضمميان مممي سال7تا5 اراضي جهت كاشت زعفران  -مدت واگذاري2
 ماشممين الت  به جمع آوري پياز زعفممران اقممدام نمايممد .ضمممن اينكممه تممامين بايست بعد ازاين مدت ،نسبت

 مي باشد.  متقاضيان  با ونيروكار مورد نياز جهت جمع آوري
-سرمايه گذار مكلف است در كاشت زعفران از بذر مرغوب ومورد تاييد شهرداري استفاده نمايد.3
-هزينه بيمه مزرعه به عهده سرمايه گذار مي باشد .4
-سرمايه گذار مي بايست امور مربوط به آماده سازي ،خاك دهي و كود دهي زمين را بممه نحممو احسممن وبممه5

موقع انجام دهد .
-درصورت مشاهده هرگونه سهل انگاري در هريك از مراحممل (كاشممت ، داشممت ،برداشممت )توسممط سممرمايه6
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گذار ،شهرداري نسبت به فسخ قرارداد پس از تعيين سهم زيان شممهرداري وكسممر از مطالبممات سممرمايه گممذار
اقدام خواهد نمود .

-در صورتي كه در مدت قرارداد نقص يا عيبي در زمين ومسير آبياري به وجممود آيممد سممرمايه گممذار مكلممف7
است در اسرع وقت با هزينه خود نسبت به رفع نقص اقدام نمايد .

-سرمايه گذار مكلف مي باشد به صورت روزانه نسبت به تحويل گل زعفران به شهرداري اقدام نمايد .8
-برداشت محصول زعفران روزانه با نظارت نماينده شهرداري خواهد بود .9

-شهرداري در تامين ادوات كشاورزي و نيروي كار هيچ گونه مسئوليتي ندارد .10
-تامين آب و زمين باشهرداري خواهد بود.11
 وكليه مسممئوليت -سرمايه گذارحق واگذاري مزارع را به غير نخواهد داشت.بديهي است نگهداري از مزارع12

 .  اعم از مالي يا جاني به نيروها يا افراد ثالث به عهده سرمايه گذارمي باشد هاي ناشي از آن
 تن پياز استفاده نمايد .8- سرمايه گذار مكلف مي باشد در هر هكتار حداقل 13

قدر السهم طرفين :
-سهم شهرداري از محصول زعفران به ميزان مشخص شده توسط سرمايه گذار ، در بممرگ پيشممنهاد قيمممت1

مي باشد و در پايان نيز پس از كسر آورده پياز سرمايه گذار،پياز زعفران نيز به ميزان سممهم تعييممن شممده در
برگ پيشنهاد قيمت تقسيم خواهد شد .

تبصره :متقاضيان مي باست قبوض باسكول پياز زعفران را تحويل شهرداري نموده ويك نسخه را نزد خود تمما
،در پايان تعيين سهم آورده پياز سرمايه گذار بممر اسمماس تنمماژ قبمموض مممذكور پايان قرارداد نگهداري نمايند 

خواهد بود .
-درصورت دريافت وجه خسارات متعارف كشاورزي توسط سرمايه گذار ، سهم شهرداري از اين محل نيز به2

نسبت تقسيم محصول مي باشد.
تقسمميم - در صورت تعلق هرگونه تسهيلت از هر يك از ارگانهاي دولتي وغيره ،سهم شهرداري به نسممبت 3

 مي باشد و هر يك از طرفين موظف به پرداخت تسهيلت دريافتي خود بوده وشهرداري هيچ گممونه محصول
اا هيچ يك از اممموال شممهرداري منجملممه مممزارع مسئوليتي نسبت به تسهيلت دريافتي متقاضيان ندارد  .ضمن

مذكور وثيقه وامهاي دريافتي نخواهد شد.
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 رضا مطلبي پور شهردار سرايان                                                    امضا و اثر انگشت متقاضي
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بسمه تعالي
تعهدنامه پيشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله

مربوط به مزايده عمومي133/10/22كارمندان در معاملت دولتي مورخ 
اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه ، بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مشمول ممنمموعيت مممذكور.1

 نمي باشد و چنانچه خلف1337در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملت دولتي ، مصوب ديماه 
اين موضوع به اثبات برسد ، فروشنده يا مزايده گزار حق داردكه پيشنهاد ارائه شده بممراي مزايممده فمموق 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 اظهارات فوق تا تحويل موضوع مزايده و تسويه حساب نهايي به اثبات
برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت 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 كممه از تحويممل موضمموع مزايممده
خودداري و هر نوع سپرده و يا مطالبات خريدار را ضبط و خسممارا ت وارده در اثممر فسممخ معممامله و تممأخير
اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد، تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص فروشنده ( شهرداري سممرايان )

مي باشد.
اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حيممن معمامله بممه دليممل تغييممرات و يمما انتصمابات در.3

دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلفاصله به اطلع فروشنده برساند تا طبممق مقممررات بممه
معامله خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه 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 خسارات ناشممي
از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال ايممن پيشممنهاد دهنممده وصممو ل

خواهد نمود.
اا اين پيشنهاد دهنده اعلم مي دارد كه از مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قممانون فمموق آگمماهي.4 مضاف

كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.
 

 : نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده                              تاريخ
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شهرداري محترم سرايان

باسلم
اا , اينجانب .................................... فرزند .................................. به شماره شناسنامه ............................... صادره  احترام

از ................................... و كد ملي .............................................به آدرس ......................................................... و شممماره
..   مممورخ                  شممماره تلفممن ...................................... آگهممي فراخمموان   /..  …  در رابطممه1399 / …
ال مطالعه نموده لذا در صد پيشممنهادي خممود را واگذاري زمين جهت برداشت محصول زعفران  را رؤيت و كام

 و نيز برداشت بذر در پايان قرارداد اعلم ميممدارم  ............................درصد از محصول و ساير عايدات  به ميزان
اا  شركت در مزايده ضممميمه فيش شماره ................................ به مبلغ ............................ ريال جهت سپرده  ضمن

درخواست مي باشد .
 
 
 امضا و اثر انگشت متقاضي                                                         
 
 
 

 
از طرف

رونوشت:
سركار خانم محبوبه قنبري

مسئول امور مالي و ذيحساب


