شرایط واگذاری مغازه خیابان آبیدر ،پایینتر از پیتزا آناهیتا به صورت اجاره در سال 1398
 -1برنده مزایده مکلف از مورد اجاره صرفاً جهت  -------------------------------استفاده نماید.
 -2برنده مزایده حق ندارد به هیچ وجه مورد اجاره را کالً تحت هر عنوان به غیرواگذار کند.
 -3برنده مزایده به هیچ وجه مجاز نیست تغییری در مورد اجاره ایجاد کند.
 -4برنده مزایده مسئووییت حف و حراسئت از مورد اجاره و نیز مسئووییت هرگونه رسئاراش نازئف از ف ت یا تر
ف ت و ت دی و تفریط مف بازئد همچنین موظف اسئت مورد اجاره را با هزینه رود در ماابت تما ررراش از
جمله بیمه مسئووییت مدنف اای ،تت

سئوزی و حوادب بیمه نموده ل ت از ابالق لرارداد بیمه نامه به مزایده

گزار تسلیم نماید.
 -5میزان م لغ پایه مال االجاره مغازه حسئ نرر کارزئنار رسئمف به زئماره /98/195ک مورخ 1398/08/11
ماهانه به م لغ ( 35,000,000سئف و پن میلیون ریال و جم اً برای کت مدش لرارداد اجاره 420,000,000
(چهارصد و بیست میلیون ریال مف بازد.
قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه اعالم گردد.
مزایده گر می تواند بنا به صالالالیدید مقم مومد ن ر دود ما با توجه به قیمت پایه اعالم
نماید.

 -6هزینه کارزئئناسئئف رسئئمف دادگسئئتری بر عهده مزایدهگر برنده بوده و موظف اسئئت نسئ ت به
واریز حق ایزحمه مزبور به حسئا کانون کارزئناسئان رسئمف دادگسئتری الدا و فی

واریزی

را به این اداره کت تحویت نماید .

نام و نام خانوادگی مزایده گر
امضاء و اثر انگشت  /مهر شرکت

 -7به منرور تضمین وصول مرای اش اداره کت بهزیستف کردستان از مزایدهگر برنده به میزان دو
برابر اجاره بهای ساالنه پیشنهادی از ضمانت نامه های م ت ر مارر در ماده  4تئین نامه تضمین
م امالش دویتف مورخ  94/9/22توسط مزایدهگزار ارذ رواهد زد .
 -8پردارئت هزینئههئای ت

گئاز تلفن بیمئه تئیمین اجتمئاعف و سئئئایر حاولئاش دویتف درمئدش اجئاره بئا

بر

برنده مزایده است.
ت صئره -ل وض مصئرفف ت

بر و گاز که دارای انشئ ا مشئتر

مف بازئد برابر اعال درصئد بررورداری

از امتیازاش با توجه به جهت استفاده برنده مزایده در لرارداد اجاره و صورتجلسه تحویت لید رواهد زد.
 -9برنده مزایده مکلف است ب د از اتما لرارداد نس ت به ارائه مفاصا حسا تیمین اجتماعف الدا نماید در غیراین
صورش موجر از محت تضمیناش مستیجر هزینههای مربوط را پردارت سپس تسویه حسا رواهد زد.
 -10پردارت هزینه پرسنت و کلیه هزینه های نگهداری و بهرهبرداری از مورد اجاره برعهده برنده مزایده مفبازد.
 -11ت میراش کلف بئا مزایئده گزار بوده و ت میراش جزئف بئه عهئده برنئده مزایئده اسئئئت مزایئده گزار حق دارد
براسار اعت اراش مصو ت میراش کلف الز و عمرانف را در رالل مدش اجاره انجا دهد در این صورش مرات را
یک ماه ل ت به مسئتیجر اطالع دهد و مدش زمان ت میراش کلف با تییید کمیته اسئتانف واگذاری و نرارش به مدش
لرارداد اضافه مفگردد.
 -12چنانچه به تشئئصیک کمیته اسئئتانف واگذاری و نرارش ت میراش جزئف سئ

ایجاد ت میراش کلف گردد کت

رسارش برعهده مستیجر رواهد بود.
 -13پس از اعال برنده مزایده مورد اجاره طف صئئئورش جلسئئئهای که ضئئئمیمئه الینفک لرارداد اجاره ماده 28
مفبازد کالً به تصرف برنده مزایده دررواهد تمد.
 -14پس از ت یین نفر اول و دو مزایده تضمیناش زرکت در مزایده نفراش ب دی مسترد مفگردد.

نام و نام خانوادگی مزایده گر
امضاء و اثر انگشت  /مهر شرکت

 -15در صئورتف که برنده مزایده به هر علت در مهلت مارر حاضئر به عاد لرارداد نشئود زئرکت کننده دو ط ق
مارراش مزایده و دارابودن زرایط به عنوان برنده مزایده اعال مفزود و سپرده نفر اول ض ط مفزود.
 -16ان ائاد لرارداد اجاره ماده  28لانون تنریم بصشئئئف از مارراش مایف دویت به کلیئه افراد مذکور درالیحئه لانونف راجع
به منع مدارله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در م امالش دویتف و کشوری مصو  22دیماه  1337ممنوع است.
 -17مدش زمان لراردادهای اجاره موضئئوع ماده 28لانون تنریم  ...یکسئئال مف بازئئد و هرگونه تمدید لرارداد با
ارائه تااضای مجدد متااضف و احراز زرایط ذیت بال مانع است:
ایف تییید حسن عملکرد و رضایتاز مستاجرتوسطکمیته استانفواگذاریو نرارشحس گزارش حوزهمربوطه.
ارائئه مفئاصئئئاحسئئئا مئاییئاتف و بیمئه تئامین اجتمئاعف کئارکنئان و ل وض ت

بر

گئاز تلفنن عوارض

پسماند مشاغت تابلو و  ....از مراجع ذیربط.
ج ت یین اجاره بهای جدید براسار نرریه کارزنار رسمف دادگستری.
د ارائه تیییدیه تسویه حسا از ذیحسابف بابت اجور م وله و یا اجرش ایمثت لرارداد پیشین.
ت صره-1رعایت مفاد مواد  37و 38لانون تیمین اجتماعف در رصوص ارائه مفاصا حسا حق بیمه ایزامف است .
ت صره  -2لراردادهای موضوع ماده  28لانون تنریم بصشف از مارراش مایف دویت پس از احراز زرایط بند 8
زئیوه نامه ماده 28و ارائه گزارش توجیهف و مسئتدل م اونت مربوطه و تصئوی

تمدید لرارداد حسئ مورد

در کمیته استانف واگذاری و نرارش لابت تمدید رواهد بود .
 -18چنانچه مسئتیجری پس از پایان مدش لرارداد تمایت به تمدید لرارداد دازئته بازئد موظف اسئت ظرف مدش
دو ماه مانده به زمان اناضئای مدش لرارداد در رواسئت رود را به موجر تحویت دهد تا در صئورش موافات کمیته
اسئئتانف واگذاری و نرارش نسئئ ت به تمدید تن الدا گردد .در غیر این صئئورش با توجه به اتما مدش لرارداد
یکسئایه تمدید ضئمنف انجا نصواهد زئد .تمدید لرارداد های موضئوع ماده  28نیازی به برگزاری مجدد فراروان
و حس

مورد مزایده ندارد.

نام و نام خانوادگی مزایده گر
امضاء و اثر انگشت  /مهر شرکت

 -19طرف دو لرارداد مت هئد گردیئد مئال االجئاره مئاهئانئه را در تررین روز هر مئاه بئه حسئئئئا

زئئئمئاره

 4064034503715975دارای زئئئنئئاسئئئئه واریئز 318034564131564001516171819201و زئئئمئئاره زئئئ ئ ا
 IR290100004064034503715975به نا تمرکز وجوه درتمد ارتصئئاصئئف اداره کت بهزیسئئتف اسئئتان
کردستان واریز نموده و ل ض واریزی مربوطه را به ناظر لرارداد تسلیم نموده و در ل ال تن رسید دریافت نماید.
 -20فر پیشئنهاد لیمت باید از هر جهت کامت و بدون لید و زئرط بوده وهیچ نوع ابها ردزئه عی

ناک للم روردگف

و ال گرفتگف ندازته و در صورش بودن هرکدا از زرایط مذکور پیشنهاد موصوف م هم و مردود زنارته مفزود.
 -21رلم پیشئنهادی برای هر ماه اجاره و کت اجاره سئاییانه را دربرگه پیشئنهاد لیمت به عدد و حروف نوزئته زئود
و ارلا به حروف مال

عمت و اعت ار رواهد بود.

 -22ان ائاد لرارداد بئا افرادی کئه در لراردادهئای ل لف بئا این اداره کئت ازجهئاتف همچون حفئاظئت و نگهئداری مئال
مورد اجاره و پردارت مالاالجاره و  ...دارای حسئئن سئئاباه نمفبازئئند ممنوع مفبازئئد و در صئئورش زئئرکت در
مزایده به تشصیک کمیته استانف واگذاری و نرارش از مزایده حذف رواهند زد.
 -23پردارت هزینه انتشار تگهف مورد اجاره در روزنامه برعهده برنده مزایده مف بازد.
 -24مزایده گران زصک حایاف مف بایست مدار

ذیت ایذکر را در سامانه بارگذاری نمایند:

أ .صفحه اول زناسنامه
 .کارش ملف
ش .کارش پایان ردمت یا م افیت (برای تلایان
ب .مجوز انجا ف اییت مورد نرر مزایدهگر از عین مستیجره صادره از مراجع ذیصالح.
ج .ت هد نامه.
ح .ت هد نامه عد زمول در لانون منع مدارله کارکنان دویت.
خ .فر پیشنهاد لیمت ازصاص حایاف
نام و نام خانوادگی مزایده گر
امضاء و اثر انگشت  /مهر شرکت

 -25مزایده گران زصک حاولف ضروری است مدار

ذیت ایذکر را در سامانه بارگذاری نمایند:

أ -تررین اساسنامه (کپف برابر با اصت زده در دفتررانه
 کپف صفحه روزنامه تگهف تیسیس و روزنامه رسمف تررین تغییراش (برابر با اصت زده در دفتررانه .ش -مدار

زناسایف مدیرعامت و رییس هیوت مدیره (کپف برابر با اصت زده در دفتررانه

ب -ارائه زناسه ملف.
ج -ارائه کد التصادی.
ح -فر مشصصاش هیوت مدیره.
خ -فر ارذ اطالعاش پیمانکاران.
د -ت هد نامه.
ذ -ت هد نامه عد زمول در لانون منع مدارله کارکنان دویت.
ر -فر پیشنهاد لیمت ازصاص حاولف
 -26مزایدهگران باید  ( %10ده درصئئد کت لیمت کارزئئناسئئف سئئاییانه به م لغ  42,000,000ریال ضئئمانت نامه
بانکف بابت زئرکت در فرتیند مزایده در وجه حسئا تمرکز وجوه سئپرده جاری ( 1اداره کت بهزیسئتف کردسئتان
به زئئماره  4064034507715419دارای زئئناسئئه واریز  940131564110111213141516171819و زئئماره ز ئ ا
 IR970100004064034507715419ارذ نمایند.
فقط ضمانت نامه بانکی جهت شرکت دم فرآیند مزایده پذیرفته می شود.
دم صومت امئه چک تضمین شده پیشنهاد قیمت مزایدهگر تأیید نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی مزایده گر
امضاء و اثر انگشت  /مهر شرکت

پاکت ایف  :ضمانتنامه بانکف
پاکت

 :مدار

الز

پاکت ج  :پیشنهاد لیمت بصورش ماهانه و براسار فرمت ت یین زده .
صالایبا امضالان نتالبت به امضالان ا الناد مزایده اقدام نمایند عدم امضالای ایشالا موج
عدم تأیید مدامک (پاکت ب) دواهد شد.
 -16پاکت ایف را ضمن ا ت در سامانه در یفاف مناس ال

و مهر زده لرار داده و مف بایست حداکثر تا پایان

ولت اداری روز یکشئن ه  1398/11/06به مدیریت حراسئت اداره کت بهزیسئتف کردسئتان والع در بلوار زئ لف ن
ریابان رسئروتباد تحویت داده و رسئید دریافت نمایند ویا به همان تدرر به کد پسئتف  6619645963پسئت نمایید
به صئورتف که در تاری مارر ( 1398/11/06به دفتر مدیریت حراسئت تحویت داده زئود .ضالمنا موضالو مزایده،
شمامه آ  ،نام مزایده گر و شمامه تماس موی پاکت «الف» دمج گردد.

 -27در صئئورش تمایت به زئئرکت در مزایده ضئئمن امضئئاء و مهر برگ زئئرایط زئئرکت در مزایده مدار

و

پیشئئنهاداش رود را به انضئئما ضئئمانت نامه بانکف بابت زئئرکت در فرتیند مزایده در فایلهای جداگانه در سئئامانه
ستاد باگذاری فرمایید.
 -28لرارداد اجاره ماده  28لانون تنریم در دو نسئصه تحریر مفگردد که یک نسئصه در ارتیار مزایدهگزار و یک
نسصه در ارتیار برنده مزایده لرار رواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی مزایده گر
امضاء و اثر انگشت  /مهر شرکت

توصیه نامه الزم االجرا تو ط کلیه مزایده گرا
با توجه به بررسئئف های انجا زئئده وبه منرور ل ول اسئئناد ومدار

در رصئئوص برگزاری مزایده موارد ذیت باید

توسط کلیه مزایده گران جهت زرکت در مزایده انجا پذیرد :
-1کلیه برگهای اسناد مزایده ودعوش نامههای ارسایف بدون استثنا باید به مهر وامضا مزایدهگر برسد.
 -2فاط لیمت پیشئنهادی با حروف و عدد به صئورش روانا در فر مصصئوص نوزئته زئود و از ارائه توضئیحاش غیر
ضروری روداری فرمایید .
 -3موضوع مزایده زماره تن و نا منالصه گر روی پاکت «ایف» درج گردد .
 -4مدار

در سه پاکت :

 پاکت «ایف» حاوی تضمین زرکت در فرتیند ارجاع کار (تضمین زرکت در منالصه پاکت « » اسناد منالصه-

پاکت «ج» حاوی پیشنهاد لیمت

*پاکت های «ایف» « » و «ج» در سئئئامانه بارگذاری و پاکت «ایف» ال

و مهر زئئئده در موعد مارر تحویت

دفتر مدیریت حراست گردد.

نام و نام خانوادگی مزایده گر
امضاء و اثر انگشت  /مهر شرکت

تعهد نامه در خصوص پیشنهاد قیمت

اینجان

مدیر عامت زئرکت

مت هد مف زئو که ل ت از ارائه لیمت

جهت مزایده ازمحت بازدید به عمت تورده و بررسئئئف های کافف را انجا داده وبا در نرر گرفتن کلیه جوان نسئئئ ت به ارائه
لیمت الدا نمایم .بدیهف اسئت که بررسئف ها را در لیمت پیشئنهای رود یحام نموده واداره کت بهزیسئتف کردسئتان به
هیچ گونه پیشنهادی از طرف مزایده گر در رصوص تغییراش پی

بینف زده یا نشده ترتی

اار نصواهد داد .

*تکمیت مهر و امضئاء نمودن این ت هد نامه ایزامف مف بازئد در غیر این صئورش به عنوان ناض مدار

تلاف گردیده

و پیشنهاد لیمت تییید نصواهد زد.

نام و نام خانوادگی مزایده گر
امضاء و اثر انگشت  /مهر شرکت

تعهد نامه پیشنهاد دهنده دم مومد عدم مشمول قانو منع مدادله کاممندا دم معامالت دولتی
مربوط به مزایده :واگذامی مغازه دیابا آبیدم ،پایینتر از پیتزا آناهیتا به صومت اجامه ال 98
مزایئده گر بئا امضئئئاء ذیئت این ورلئه تئاییئد مف نمئایئد کئه مشئئئمول ممنوعیئت مئذکور را در لئانون منع مئدارلئه کئارمنئدان
دویت در م امالش دویتف مصئو دی ماه  1337نمف بازئد و چنانچه رالف این موضئوع به اا اش برسئد مزایده گزار
(موجر حق دارد که پیشئئنهاد ارائه زئئده برای مزایده فو را مردود و تضئئمین زئئرکت در منالصئئه را ضئئ ط نماید.
همچنین ل ول مف گردد که هر گاه این پیشئئئنهاد دهنده برنده مزایده فو تشئئئصیک داده زئئئود و به عنوان مسئئئتیجر
لرارداد مربوطئه را امضئئئاء نمئایئد و رالف اظهئاراش فو در رالل مئدش اجئاره (تئا تحویئت ملئک بئه اائاش برسئئئد یئا
چنانچه افرادی را که مشئئمول ممنوعیت مذکور در لانون فو هسئئتند در این لرارداد سئئهیم و ذینفع نماید موجر حق
رواهد دازئت که لرار داد را فسئ و ضئمانتنامه انجا ت هداش پیمانکار را ضئ ط و رسئاراش وارده در اار فسئ پیمان و
اجرای کار را از اموال او ارذ نماید .ت یین میزان رسئارش وارده با تشئصیک موجر مف بازئد .این پیشئنهاد دهنده مت هد
مف زئئود چنانچه در حین مدش اجاره به دییت تغییراش و یا انتصئئاباش دردسئئتگاه دویت مشئئمول لانون مزبور گردد
مرات

را بالفاصئله به اطالع موجر برسئاند تا ط ق مارراش به اجاره راتمه داده زئود بدیهف اسئت چنانچه این پیشئنهاد

دهنده مرات فو را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها موجر حق دارد لرارداد اجاره را فس نموده و ضمانت نامه های
مربوط را ضئ ط نماید بلکه رسئئاراش نازئئف از فسئ لرارداد و یا تیریر در پردارت مال االجاره را نیز بنابه تشئئصیک
رود از اموال این پیشئئنهاد دهنده وصئئول رواهد نمود مضئئافاً این پیشئئنهاد دهنده اعال مف دارد که بر مجازاش های
مرت ط بر متصلفین از لانون فو تگاهف کامت دارد و در صورش تصلف مستحق مجازاتهای مربوطه مف بازد.
نام و نام خانوادگی مزایده گر
امضاء و اثر انگشت  /مهر شرکت

فرم اخذ اطالعات اشخاص حقوقی داوطلب شرکت در مزایده

نا و نوع زرکت :
نا مدیرعامت زرکت :
میزان سرمایه پردارت زده به ریال:
محت و زماره ا ت زرکت:

نوع زرکت:

تاری ا ت زرکت:

تدرر و زماره تلفن زرکت:

اسامف و مشصصاش کلیه زرکا و هیوت مدیره و مدیرعامت زرکت را در جدول زیر مرلو فرمایید.
نااام

و نااام

خانوادگی

شاااره شاساساسامه و مصد صادور و

نوع مدرک و

تااریخ اخاذ آخرین

تاریخ تولد

رشته تصصیلی

مدرک تصصیلی
روز – ماه-سال

سات در شرکت

درصااد سااها

وضا مشاارکت در شارکتهای دیگر و در

الشرکه

سال گذشته
نام شرکت

تاریخ سهام دار بودن

نام و نام خانوادگی مزایده گر
امضاء و اثر انگشت  /مهر شرکت

