
 

 شهرداري اسالميه

 آگهي مزايده عمومي واگذاري پارك بانوان شهر اسالميه

 

سال و  10شوراي اسالمي شهر اسالميه مجموعه پارك بانوان را براي مدت   3/3/1401مورخ  65 شهرداري اسالميه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره   

ساس قيمت   سي  پايه بر ا شنا سال  ريال ( 10 000 000) كار سال اول و براي  ساس        20هاي بعد با افزايش براي  شرح ذيل بر ا سال قبل به  سبت به  صد ن در

صورت اجاره واگذار نمايد         شرايط به  ست به واجدين  ستاد الكترونيك دولت     شرايط واگذاري پيو سامانه   به آدرس ضمناً مزايده مربوطه از طريق 

https://setadiran.ir  .صورت مي گيرد 

شماره تلفن       شرايط مزايده با  شتر از  ضيان مي توانند جهت اطالع بي صل نموده،ويا    05632743520همچنين متقا شهرداري تماس حا وب به امورمالي 

 عه نمايند.مراج www.eslamiyeh.irسايت شهرداري به آدرس 

 شرايط واگذاري:

 رعايت نمايند . 1337ـ شركت كنندگان در مزايده بايد قانون منع مداخله كارمندان دولت را در معامالت دولتي مصوب دي ماه 1

نمايند و صالحيت آنها مورد تأييديه الزم از مبادي ذيربط ، ادارات صنعت ، معدن و تجارت ، اماكن عمومي و ... را اخذ ـ متقاضيان مي بايستي 2

 گواهي ادارات مذكور باشد.

درصد مبلغ پايه اجاره بهاي ساليانه را به عنوان سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكي  5ركت كنندگان در مزايده مي بايست  ـ ش3

 واريز نمايند. اسالميه شعبه  ملي  شهرداري نزد بانك 3100003540002ارائه و يا به حساب سپرده 

 32743520    متقاضيان براي دريافت اسناد شركت در مزايده و كسب اطالعات بيشتر به واحد امور مالي شهرداري اسالميه مراجعه و يا با شمارهـ 4

 تماس حاصل فرمايند. ضمناً مدت اعتبار ضمانت نامه شركت درمزايده از تاريخ صدور نبايد كمتر از سه ماه باشد. 056ـ 

 برنده مزايده مكلف است دستورالعمل هاي شهرداري و ادارات ذيربط را در محل كار رعايت نمايد. ـ5

 ه را پرداخت نمايد .هزينه هاي مربوطو ... به صورت مجزا اقدام و آمپر  32سه فاز ، برق شرب نسبت به اخذ انشعابات آب ـ برنده مزايده بايستي 6

 ي كه در محل مي باشد ، ساير لوازم مورد نياز را شخصاً تهيه نمايد.ـ برنده مزايده بايستي به جز موارد7

نسبت به فروش كاالهاي مجاز و داراي استاندارد و يا ارائه خدمات مجاز در محل اقدام نمايد . بديهي است در صورت ـ برنده مزايده مكلف است 8

شهرداري حق فسخ يكطرفه قرارداد را خواهد داشت و برنده مزايده حق  بروز هر گونه مشكل يا تخلف ، مسئوليت بر عهده مستأجر خواهد بود و

 هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.

              بهره بردار  ـ برنده مزايده مكلف است در تمام مدت قرارداد )روزهاي تعطيل و غيرتعطيل( نسبت به ارائه خدمات به شهروندان اقدام نمايد .9

ضمناً ساعت بازگشايي طيلي يك روز در هفته ) به صورت ثابت ( جهت انجام امور عمراني با هماهنگي شهرداري اقدام نمايد .  مي تواند نسبت به تع

صبح لغايت اذان مغرب و عشا خواهد بود . با توجه به فصول سال در صورت نياز به تغيير ساعت بازگشايي ،  6پارك بانوان همه روزه از ساعت 

 ري الزامي مي باشد.هماهنگي با شهردا

يچ ـ پس از خاتمه قرارداد و يا فسخ توسط شهرداري برنده مزايده مي بايست نسبت به تخليه و تحويل محل بدون هيچ عذر و بهانه اي اقدام و ه10

 حقي از بابت سرقفلي ، حق كسب و تجارت براي وي در اين زمينه متصور نخواهد بود .

دليلي يكي از وظايف محوله و شروط قرارداد توسط مستأجر به طور صحيح و به موقع انجام نشود ، شهرداري قرارداد را به ـ در صورتي كه به هر 11

 صورت يكطرفه و بدون اخذ حكم از مراجع قضايي فسخ خواهد نمود و مستأجر حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
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 در دو پاكت الك و مهر شده :  13/6/1401مورخ  يكشنبه ـ متقاضيان بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز  12

 ـ پروانه كسب ومدارك و سوابق مرتبط با موضوع مزايده 2ت سپرده شركت در مزايده  بضمانت بانكي با /ـ فيش واريزي 1پاكت الف : محتوي 

يكبرگ آگهي مزايده و فرم پيشنهاد قيمت كه متقاضي قيمت پيشنهادي خود را با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگي همراه پاكت ب : محتوي 

 و شماره تلفن در آن قيد و امضا نموده است را به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايد.با نشاني 

 اشد.ـ برنده مزايده مي بايست به طور تمام وقت در محل حضور داشته ب13

 ـ كليه هزينه هاي بيمه ، ماليات ، اخذ مجوزات ، عوارض و هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد. 14

 انجام خواهدشد.1376ـ اخذتضمين)ضمانت نامه معتبر بانكي(الزم ازبرنده مزايده هنگام عقدقراردادومطابق قانون روابط موجر ومستأجر مصوب15

رار به رعايت آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرايي نموده و در صورت احراز هر گونه تخلف از آن شهرداري برنده مزايده اقـ 16

خواهد نمود و برنده مزايده آئين نامه ، پيشنهاد و در صورت انعقاد قرارداد نسبت به فسخ قرارداد و تخليه مورد اجاره اقدام  2مطابق بند هـ ماده 

 گونه ادعا و يا اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت.حق هيچ

كميسيون عالي معامالت شهرداري در رد و يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار و پيشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد ضمانت نامه و نيز ـ 17

 پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 نده مزايده جهت برگزاري برنامه هاي هفتگي و ... مي بايست مجوز الزم را از مراكز ذيربط دريافت نمايد.ـ بر18

ايده ـ كليه امور مربوط به فضاي سبز و آبياري وتأمين گل و نهال وكاشت آن و چمن زني وكوددهي و ... و نظافت پارك بانوان بر عهده برنده مز19

 مي باشد 

 موظف به دريافت بيمه نامه مسئوليت جهت فعاليت خواهد بود.برنده مزايده  ـ 20

 كنترل فيزيكي ورودي پارك بانوان بر عهده برنده مزايده مي باشد و شهرداري در اين خصوص هيچ مسئوليتي ندارد. ـ 21

 نيروهاي انتظامي و خدماتي مستأجر مي بايست مورد تأييد شهرداري باشند. ـ 22

              شهرداري هيچگونه مسئوليتي در قبال حوادث و اتفاقات رخ داده در محل پارك بانوان نداشته و كليه مسئوليت ها بر عهده برنده مزايده  ـ 23

 مي باشد.

 مورد بررسي قرار گرفته ورأي كميسيون به برنده مزايده اعالم خواهدشد. 14/6/1401عامالت درتاريخدركميسيون عالي مپيشنهادات  رسيده  ـ 24

 5ماده  3برنده مزايده )نفرات اول ، دوم و سوم( به ترتيب مكلف به انعقاد قرارداد با اين شهرداري مي باشند. در غير اينصورت مطابق بند  ـ 25

 انت سپرده شركت در مزايده و انعقاد قرارداد به ترتيب با نفر بعد( اقدام خواهد شد.آئين نامه مالي شهرداري ها )ضبط ضم

 منعقد خواهد شد. 1376قرارداد اجاره مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ـ 26

 ـ هزينه آگهي روزنامه و تبليغات بر عهده برنده مزايده خواهد بود .27

 خواهد بود .   13/6/1401مورخ  يكشنبه ايان وقت اداري روزآخرين مهلت ارائه پيشنهادات پ ـ  28

 

 

 

 علي خطيب

 شهردار اسالميه

 امضاء بهره بردار :


