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 عمومیمزایده  شرایط عمومیبرگ  

 اجاره زمین واقع در شاهین شهر
 مقدمه: -1

بـه عنـوان مزایـده  10101057832یملو شناسـه2679) به شـماره ثبـت خاصی(سهامخدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم شرکت 
نامه معامالت خود و مجوزهاي داخلی مـاخوذه و شـرایط نامیده خواهد شد، در نظر دارد طبق آیین مالکگزار که از این پس اختصاراً 

واجدین  شـرایط اشـخاص حقـوقی و حقیقی(براسـاس  بهرا از طریق مزایده عمومی   اصفهان زمین شاهین شهر الذکر عمومی ذیل
 .واگذار نمایدشود، نامیده می متقاضی کد ملی) به عنوان مزایده گر که از این پس اختصاراً 

 :موضوع مزایدهمشخصات 
ترمینال شرکت –مقابل کارخانه ابزاران –اتوبان تهران –: اصفهان جهت امور خدماتی و لجستیکی به آدرسشش دانگ زمین 

 14500ثبت اصـفهان بـه مسـاحت  16از بخش  60/301داراي پالك ثبتی شماره –خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم 
متر با آجرنما و بندکشی و سـنگ زیـر نمـا ، مشـتمل بـر  4متر مربع داراي سند مالکیت به انضمام دیوار کشی به ارتفاع حدود 

 متر مربع  32مساحت حدود  ساختمان نگهبانی در ضلع جنوبی به

 :زایدهمشرکت در عمومی شرایط  -2
شامل بـرگ شـرایط عمـومی ،  مزایده، اسناد  آگهی کثیر االنتشارظرف مدت و روش تعیین شده در  مزایدهشرکت در  انمتقاضی -2-1

حراسـت  فتـربـه دمطـابق شـرایط خواسته شده  ، مداركدر این برگ شرایط ندرجم را دریافت و قبل از پایان مهلتفرم پیشنهاد قیمت، 
 تسلیم و رسید اخذ نمایند. مالک

 و وزراء مداخلـه منـع قـانون جملـه از مقررات و قوانین حیث از محدودیتی یا ممنوعیت هیچ که نمایدمی اعتراف و اقرارمتقاضی  -2-2
 و نداشـته مزایـدهموضوع اجاره انعقاد قرارداد  جهت 1337 مصوب کشوري و دولتی معامالت در دولت و کارمندان مجلس نمایندگان

شـرکت در  تضـمین ضبط ضمن دارد حق مالک براینکه عالوه شود، فسادي کشف یا ثابت آن خالف زمان هر در و دلیل هر به چنانچه
 جبـران بـه موظـف متقاضـی همچنـین نماید، فسخ قانونی قضائی و مراجع به مراجعه به نیاز بدون را قرارداد واریزي، مبالغ کلیه و مزایده

 .باشدمی مالک به وارده غرامات و خسارات کلیه
 .باشد المعاملهممنوع نبایدمتقاضی  -2-3
بـرگ قـانون تجـارت مـی باشـد، بایسـتی موضـوع را در ذیـل  129از اشخاص وابسته موضوع مفاد مـاده متقاضی در صورتی که  -2-4
 .ذکر نماید عمومی دهیمزا متیق شنهادیپ

 :تاریخ گشایش پیشنهادها -3
خواهد تشکیل  مالکدر محل دفتر مرکزي پس از پایان مهلت تسلیم پیشنهادها  روز کاري 5ظرف ت ها بازگشایی پاک جلسه کمیسیون

 واهد نمود.خمزایده اقدام نهایی  و اعالم نتیجه متقاضیانهاي شد و نسبت به گشایش پاکت 
 را به تعویق بیاندازد.  پیشنهادهاتواند تاریخ گشایش می مالکتبصره: 
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 :انجام کارمدت  -4
                    باشد.                                                                                                                        یک ماه می حداکثر براي مدت مزایده از تاریخ بازگشایی پاکت ها مزایدهبینی انجام کار موضوع پیش

 تسلیم پیشنهادها: -5
هاي الف و ب و ج به صورت جداگانه و الك و مهر شده و جمعًا  بایست مدارك خود را به شرح ذیل داخل پاکتمی متقاضیان -5-1

بدیهی است  و محتویات آن نیز به وضوح نوشته باشد. متقاضیدر پاکت الك و مهر شده دیگري گذاشته و روي آنها نام و نشانی 
 باشد.می متقاضیانمسئولیت عدم انجام موارد مطروحه در این ماده متوجه 

که بعد از انقضاء مدت مقرر در برگ  یا پیشنهادهایی تضمین شرکت در مزایدهبدون  اي مبهم یا مشروط یابه پیشنهاده مالک -5-2
 ترتیب اثر نخواهد داد. ؛رعایت نشده باشد مزایدهشرایط برسد و یا روش 

  شود.)مشخص می» الف«پاکت الف (یک پاکت که با حرف 
 گیرد.قرار می» الف«در پاکت  مزایدهتهیه شده مطابق شرایط  مزایده) تضمین معتبر شرکت در -
  شود.)مشخص می» ب«پاکت ب (یک پاکت که با حرف 

 گیرد:قرار می» ب«مدارك و مستندات به شرح ذیل در پاکت 
 ، به همراه آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه )شخص حقوقی  متقاضیبراي ( ) اساسنامه شرکت متقاضی-
 ،شخص حقوقی) متقاضی(براي  ) آگهی تاسیس-
و اعالم اسامی مدیران و صاحبان امضـاء  هاي تغییرات مندرج در روزنامه رسمی باالخص آخرین تغییرات در شرکت متقاضی) آگهی-

                                                                                                                ،شخص حقیقی) متقاضیئه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (براي و اراشخص حقوقی)  متقاضی(براي  مجاز
براي شـخص  ثابت و همراه و کد پستی ده رقمی شامل: استان، شهرستان، خیابان، کوچه، پالك، تلفن متقاضی) اعالم آخرین آدرس -

 حقیقی و مطابق روزنامه رسمی براي شخص حقوقی ،
 ،ا توسط صاحبان امضاء مجازو امضاء آنه متقاضیشدن به مهر  پس از منقوش مزایده عمومی برگ شرایط ) تمام صفحات-
 (شخص حقوقی)متقاضی) ارائه شماره اقتصادي -
 ،مالک) سایر موارد مورد نیاز به تشخیص متقاضی یا اعالمی از سوي -

 نباید در پاکت ب قرار گیرد. ؛استخراج باشد مبلغ پیشنهادي قابلبخشی از   تمام یاکه به قیمت مربوط باشد که  توجه: هرگونه اطالعی
  شود.)مشخص می» ج«پاکت ج (یک پاکت که با حرف 

و امضاء آنها توسط صـاحبان امضـاء  متقاضیشدن به مهر  پس از منقوشخط خوردگی و فرم پیشنهاد قیمت پس از تکمیل آن بدون ) -
 گیرد.قرار می» ج«در پاکت مجاز،

توانند بیش از یک پیشـنهاد بینی شده باشد، نمیپیش مزایده، جز در مواردي که در اسناد مزایدههیچ یک از شرکت کنندگان در  -5-3
 تسلیم کنند.

 :مزایدهتضمین شرکت در  -6
 ،مبلغ و نوع تضمین -6-1
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 .می باشد ساالنه مبلغ پیشنهاديدرصد پنج تضمین معادل الف: مبلغ 
بدون قید و شرط و بدون نیاز به اثبات قصور و یا تقصیر و یـا "با قید عبارت   شامل: ضمانتنامه بانکی مزایدهدر  ب: انواع تضمین شرکت

بانـک  نـزد 221142004حسـاب شـماره  بـهوجه نقـد کـه یا چک تضمین شده یا چک رمزدار یا  " با مراجعه به مراجع قضایی و اداري
می بایستی تضمین شرکت در  نموده و واریز خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشمبنام شرکت  2210تجارت شعبه برج آسمان کد 

 مالـکهـاي ب و ج) بـه  (پاکت مزایده اسناد سایر به همراه مقرر مهلت درمهر شده قرار داده و  و الك بصورت را در پاکت الف مزایده
 تحویل نماید.

 

بایسـتی بـه صـورت کامـل در لـه) و سـایر اطالعـات ضـمانتنامه مـی(مضـمون مالکعنه) و نام *ضمناً نام متقاضی (مضمون
له در ضـمانتنامه عنه و مضموننوشته شود. بدیهی است در صورت عدم درج نام کامل مضمون مزایدهضمانتنامه شرکت در 

نتنامه توسـط بایسـتی در هنگـام صـدور ضـماعنه میباشد، بنابراین مضمونضمانتنامه صادره داراي اعتبار نمی ،توسط بانک
 بانک بررسی و دقت الزم را معمول نماید. 

 قابل تمدید باشد. متقاضی با هزینه ،مالکصورت اعالم  درو  ماه باشد دوحداقل  بایستمی مذکور ضمانتنامه اعتبار*
           

ک           از قبیـل انـواع چـ مزایـدهتبصره: به غیر از تضامین اعالمی در این مـاده، هیچگونـه تضـمین دیگـري بـه عنـوان تضـمین شـرکت در 
 باشد.نمی مالک) و غیره مورد پذیرش و قبول (عادي و تایید شده

 ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد.مزایده پیشنهادهاي فاقد تضمین شرکت در  -6-2
روز  دهگیـرد، ظـرف در مرتبه دوم و سوم قرار می هاآنکه پیشنهاد  مزایده، به استثناي برنده متقاضیان مزایدهشرکت در  تضامین -6-3

 مسترد خواهد گردید.کتبی مزایده گران کاري پس از درخواست 

در مرتبه دوم و سوم قـرار دارد، در زمـان مبادلـه قـرارداد و  هاآنکه پیشنهاد  یمتقاضیانو  مزایدهبرنده  مزایدهتضمین شرکت در  -6-4
 شود. مسترد می ایشانبه  پرداخت حصه نقدي ثمن معامله

 شود:زیر ضبط میهاي حالت یکی از ، در مزایدهشرکت در  تضمین -6-5
 پیشنهاد خود را پس بگیرد. متقاضیهرگاه  -6-5-1
 :، در صورت وقوع حداقل یکی از موارد ذیلمزایدهدر مورد برنده  -6-5-2

 امضاء نکند.برنده مزایده  ابالغدر نامه در مهلت تعیین شده  را مالکموضوع مزایده تنظیمی به تشخیص  اجاره الف) قرارداد
 پرداخت ننماید.در اسناد مزایده ثمن معامله موضوع مزایده را بموقع و مطابق با شرایط مقرر حصه نقدي ) ب

ت حصه نقدي ثمـن پرداخو الذکر (امتناع از امضاي قرارداد قبل نفر دوم و سوم هم در صورت شمول بندهاي الف و ب تضامینتبصره: 
 شود.در صورت حذف نفر اول) ضبط می معامله

 :مزایدهمدت اعتبار پیشنهاد  -7
، معتبر باشند. پیشنهادهایی که براي مدت کمتـري ماه یک لیم پیشنهادها براي مدتپیشنهادها باید از هر حیث از آخرین موعد تس -7-1

 رد خواهد شد. مالکاعتبار داشته باشند از سوي 
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 پیشنهادها را کتباً درخواست کند.تمدید مدت اعتبار  متقاضیانممکن است از مالک  -7-2
 خود را نیز به تناسب تجدید نماید. مزایدهتمدید مدت اعتبار پیشنهاد را قبول کند باید ضمانتنامه شرکت در  متقاضیهرگاه  -7-3
 شود.این ماده تلقی مییک به منزله قبول مدت مذکور در بند  متقاضیعدم درج مدت اعتبار در برگ پیشنهاد قیمت از سوي  -7-4
 :مزایده قیمت شکل و امضاي پیشنهاد -8
، باید به ترتیب تعیین شده در این برگ شرایط، تهیه، تکمیل و مهر و امضاء شود و با اسـناد دیگـري کـه در مزایدهقیمت پیشنهاد  -8-1

 بیان شده است، در لفاف مناسب و الك و مهر شده قرار داده شود. برگ شرایطاین 
و نـام کسـانی کـه اختیـار امضـاي اسـناد تعهـدآور و  متقاضـیباید متضمن اطالعات کامـل در مـورد  مزایده قیمت پیشنهادبرگ  -8-2

 ، امضاء شود.متقاضیقرارداد را دارند، باشد و باید به وسیله صاحبان امضاي مجاز 
، متقاضـی فـرد/ افـراد صـاحب امضـاء مجـاز و مهـر خوردگی یا تغییر در عبارتها یا ارقام، باید با امضـايشدگی، قلمونه پاكهرگ -8-3

 مورد تائید قرار گیرد.مجدداً 
    در غیر این صورت تاریخ تحویل اسناد مزایده به عنوان تاریخ ارائه پیشنهاد لحاظ خواهد شد. داراي تاریخ باشدبایستی پیشنهاد  -8-4
 میبایست مبلغ پیشنهاد اجاره را به صورت خالص اعالم نماید. متقاضی -8-5
یکصد ( یالر103،000،000به صورت رهن و  )الیریک میلیارد ( ریال1،000،000،000مبلغ  دهیموضوع مزا واگذاري هیپا قیمت -8-6

 .باشد هیپا قیمت زانیحداقل به م یستیبا  متقاضیان قیمت پیشنهاديو باشد  یمبه صورت اجاره ماهیانه  )الیر و سه میلیون
ثابت می باشدو امکان تبدیل به اجاره وجـود   به صورت رهن )الیریک میلیارد ( ریال1،000،000،000شایان ذکر است مبلغ  •

 ندارد .
 مهلت و نحوه ارسال مدارك: -9

را بـا  مزایـدهاسـناد  27/07/1400مـورخ  سه شـنبه روز 15:00حداکثر تا ساعت ده روز کاري پس از انتشار آگهی بایست می متقاضیان
شـرکت ، مجتمـع کشـتیرانی، خیابان شهید طجرلـو شـرقی، میدان شهید طجرلوتهران، در واقع  مالک واحد حراستشرایط ذکر شده به 

نمـوده و یـا بـه آدرس اشـاره شـده و رسید دریافـت تسلیم  1678695180کد پستی 5طبقه –خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم 
 نمایند.ارسال 

 حق قبول یا رد پیشنهادها: -10
را لغو نماید و تمام  مزایدهیک از پیشنهادها را قبول یا رد کرده و یا فرآیند  هر خودنامه معامالت ، حق دارد در چارچوب آیینمالک

هیچ  استرداد تضامین شرکت در مزایده مطابق با شرایط اسناد مزایده، به استثناي  مالکدر هر زمان رد کند و از این بابت پیشنهادها را 
ادعاي حق را  حق هرگونه اعتراض وبا امضاي این برگ شرایط   متقاضیاننخواهد داشت و  متقاضیاندر برابر دیگري  مسئولیت و تعهد

 از خود سلب و ساقط نمودند.
 ضمانت انجام تعهدات:  -11
 تسلیم نماید. مالکبه را  ضمانت انجام تعهدات باید مزایدهده این برگ شرایط، برنده چهارظرف مدت تعیین شده در ماده  -11-1
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-حـق مـی مالک، به انجام تعهدات و ضمانتدر امضاي قرارداد  مالکو یا تاخیر غیر موجه وي به تشخیص  مزایدهامتناع برنده  -11-2

را ضبط کرده و با برنده دوم و سپس برنده سوم مبادرت به مبادله قـرارداد نمایـد. در صـورت امتنـاع  مزایدهشرکت در  تضمیندهد که 
 شد.نیز ضبط خواهد  هاآن مزایدهشرکت در  تضمین ،سوم رنده دوم وب

 :مالکفساد و تبانی، مصالحه به زیان  -12
احـراز  مالـک اند و این امر بـه تشـخیصمصالحه یا تبانی کرده مالکبه زیان  یمتقاضیان، اطالع حاصل شود که زایدهمهرگاه در جریان 

انـد بـراي اقـدام که در فساد، تبـانی یـا مصـالحه نقـش داشـته یمتقاضیانگزارش امر را با درج نام  مالکلغو خواهد شد و  مزایدهگردد، 
 .داشتصالح ارسال خواهد به مراجع ذي قانونی

 :زایدهمبررسی موضوع و اسناد  -13
ایـن بـرگ شـرایط را  1-2موضوع بند  هزایدماسناد  متقاضیبه منزله آن تلقی خواهد شد که  و تسلیم پیشنهاد زایدهمشرکت در  -13-1

، بـراي تصـمیم گیـري نیـاز دارد متقاضـیبه دقت مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که یـک  بصورت کامل دریافت و
 وجود ندارد.      مزایدهتحصیل کرده و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد 

را  مالـکتوانند به صورت کتبـی ، ابهام یا سوالی داشته باشند، میهزایدمدر مورد مفهوم قسمتی از اسناد  متقاضی در صورتی که -13-2
اشـتباه یـا اشـکالی از نظـر زایده مقسمتی از مفاد اسناد  متقاضیاگر به نظر همچنین مطلع ساخته و تقاضاي دریافت توضیح کتبی نمایند. 

باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر در بـرگ شـرایط  متقاضیمشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، 
 منعکس کند و در صورت اقتضا، پیشنهاد اصالحی خود را ارائه نماید.     مالکبه  مزایده

 امضاي قرارداد: -14
(به اسـتثناي ایـام تعطیـل) بـه  مزایدهروز کاري از تاریخ ابالغ نتیجه  سهشود که در صورت برنده شدن ظرف متعهد می یمتقاض -14-1

اقدام نماید. در صورت ثمن معامله  حصه نقدي و پرداختانجام تعهدات  تضمینمراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد و تسلیم  مالکنشانی 
در صـورت امتنـاع نفـر دوم و  منعقـد خواهـد شـد ضبط و قرارداد با برنده دوم مالکوي به نفع  تضمین، از هریک از موارد فوق امتناع

نیـز هماننـد نفـر اول بـا سـوم  قد خواهد شد. در صورت امتناع نفرسوم منعهمانند نفر اول با ایشان برخورد خواهد شد و قرارداد با برنده 
 شود.رفتار می ایشان

  فین منعقد خواهد شد، پس از ابالغ مالك عمل طرفین خواهد بود.قراردادي که بین طر -14-2
 هزینه: -15

تهیه و تسـلیم پیشـنهاد و انجـام سـایر امـور بـه عهـده برگزاري مزایده، انتشار آگهی ، ، حق الزحمه کارشناسی موضوع مزایدههاي هزینه
 کارسازي خواهد شد. مالک باشد که در زمان انعقاد قرارداد در وجهمی برنده نهایی مزایده

 :ارزیابی -16
 :پذیردزیر صورت می رونددر ارزیابی پیشنهادهاي دریافتی، بررسی اسناد بر طبق  -16-1

 ،)مزایدهالف) بررسی پاکت الف (تضمین شرکت در 
 ،ب) بررسی محتویات پاکت ب (اساسنامه و ...)



 )گر همزاید( متقاضیو مهر  ن امضاء مجازصاحباامضاء                                                                                                            

 
 6 از 6 صفحه

 

 ،ج) بررسی پاکت ج (پیشنهاد قیمت)
 مزایـدهپیشـنهاد شـرکت کننـده در  ؛هرگاه محتوي این پاکت شامل مدارك خواسته شده نباشد ؛خواهد شدتبصره: ابتدا پاکت الف باز 

 عمل نخواهد آمد. به اقدامی دیگر هاي پاکت به بازگشایی  نسبت و تلقی  مردود
 متقاضـیقرارداد را به  مالکاز سوي کمیسیون معامالت،  مزایدهو عدم لغو یا تجدید  متقاضیان در صورت پذیرش پیشنهادهاي -16-2
داراي باالترین قیمت متناسـب بـوده و عـالوه بـر آن، واجـد  کمتر از قیمت پایه نباشد وپیشنهاد وي  کامل واسناد مزایده ارسالی که  اي

 واگذار خواهد کرد. ،قرارداد تشخیص داده باشد انعقادشرایط براي 

 باشد .میمالک شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ، به منزله قبول کلیه شرایط اعالمی  -16-3
/خـانم يمجـاز آقا يصـاحبان امضـا ینـدگی............... به نما...........شرکت/موسسه ........................................... نیاجانبان/ این -17

/خانم ..................................... ي.............. آقا................................  و سمت ......................... ی..................................... با شماره مل
شماره ............. مورخ ...................... ،   ی............... به استناد روزنامه رسم..........................  با سمت ............................. یبا شماره مل

شـرایط و وضـعیت  با مطالعه و آگاهی کامل از کیفیت و خصوصیات و مشخصات موضـوع مزایـده، اطـالع کامـل حاصـل نمـوده و بـا
آن تمایـل خـود را بـراي شـرکت در مزایـده اعـالم  نمـوده و بـا امضـاءموجود، موافقت خود را با شرایط مندرج در اسناد مزایده اعالم 

دارد و در کمال صحت عقل و اراده و اختیار حق هرگونه اعتراض را در خصوص تمامی منـدرجات اسـناد مزایـده حاضـر، از خـود می
 .نمایدسلب و ساقط می
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 مزایدهرسید دریافت پاکات 

 

                                  نماینده شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم در تاریخ                                اینجانب

   ...........را از آقاي / خانم                                  زمین واقع در شاهین شهرمزایده اجاره پاکت سر بسته  اسناد 

 نماینده شرکت                                                  دریافت نمودم . ...

 

 

 و اثرانگشت نام و امضاء        تاریخ

 

 

 



    

گر) مزایده( اجاره کنندهو مهر  ن امضاء مجازصاحباامضاء                                                                                         

  
 
 
 

 1 از 1 صفحه
 

 
 

 

 عمومیمزایده برگ پیشنهاد قیمت 
زمین واقع در شاهین شهراجاره   

 آقاي/خــانمصــاحبان امضــاي مجــاز بــه نماینــدگی  .......................................................... /جانبایــن شرکت/موسســه -1

با  .....................................آقاي/خانم ................ ...........با شماره ملی ..........................  و سمت ................................ ...................

،  به استناد روزنامه رسمی شماره ............. مـورخ ......................  .......................شماره ملی ..........................  با سمت .....................

کلیـه اسـناد ، با آگاهی کامل از کیفیت و خصوصیات و مشخصات موضوع مزایده، اطالعات کافی براي تصمیم گیري حاصـل نمـوده

داشـته و  کلیه ي بندها و تبصره هاي آن را قبـولمطالعه کرده و دقیقاً دریافت ورا برگ شرایط عمومی مزایده  1-2مزایده موضوع بند 

بـا موضوع مزایـده  اجاره به منظور و ناپذیر دانسته تمامی موارد را تایید قطعی و خدشه  ،مزایدهشرایط عمومی  با آگاهی کامل از مفاد 

مقابـل –اتوبان تهـران –اصفهان  آدرس: خدماتی بهبراي انجام امور شش دانگ  زمین اجاره مبلغ پیشنهادي ، شرایط و وضعیت موجود

ثبـت  16از بخـش  60/301داراي پـالك ثبتـی شـماره –ترمینال شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشـم –کارخانه ابزاران 

متر با آجرنما و بندکشی و سنگ زیر  4متر مربع داراي سند مالکیت به انضمام دیوار کشی به ارتفاع حدود  14500اصفهان به مساحت 

 به شرح ذیل اعالم می نماید.را متر مربع  32نما ، مشتمل بر ساختمان نگهبانی به مساحت حدود 

 ( ریال)لغ رهنمب عنوان
ماه )به صورت  12ساالنه( مبلغ اجاره 

 ( ریال)خالص

  ( یک میلیارد ) 1،000،000،000 متر مربع زمین 14500اجاره 

 باشد.و مبلغ رهن به صورت ثابت حداقل به میزان قیمت پایه  میبایست متقاضیانتوضیح : قیمت پیشنهادي 
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