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 ���ه �عا�ی

 مقدمه
تجهیز و  دارد رـنظ در نامیده می شود، زایده گذارـم حاضرزایده ـ، که در اسناد م)عام سهامی( ساختمان توسعه المللیبین شرکت

مترمربع  700 حدود مترمربع به انضمام 447به مساحت تقریبی  غرفه 12شامل ( پنجم طبقه واقع در فودکورت فضاي بهره برداري از
 سعدي تفریحی تجاري مجتمع طبقه منفی یک مترمربع واقع در 225به متراژ  کافی شاپ واحد کی و) فضاي مشاع و مشترك پذیرایی

سهم مشارکت به صورت ( ساله 10 بلندمدت مشارکتبه صورت  را ، جنب خیابان عرفان منشآباد عفیف خیابانشیراز،  شهر به نشانی:
ه ب مزایده اسناد این در مندرج مشخصات شرایط و با عمومی مزایدهبرگزاري  طریق ازیکپارچه  با مدیریت و صندوق)درآمد از  يدرصد

  . نماید واگذار صالحیت واجد حقوقی یا حقیقی اشخاص به شرح ذیل
 

 مشخصات مورد مزایده: 
 ــعدي واقع در کاربري هاي مورد مزایده: آدرس و محل ــیراز،  در  واقع طبقات پنجم و منفی یک مجتمع تجاري تفریحی س ــهر ش ش

طبقه تجاري (شامل فروشگاه هایی با کاربري هاي  6طبقه شامل  12در احداث شـده  منش،  خیابان عرفان جنب ،خیابان عفیف آباد
، ســالن اجتماعاتطبقه تفریحی فرهنگی (شــامل فودکورت،  3پوشــاك، کیف و کفش، طال و جواهر و لوازم آرایشــی و بهداشــتی)، 

 می باشد.    یمه فعالندر حال راه اندازي و  کهطبقه پارکینگ  3) و و ... رستوران

  فودکورت: مشخصات 
 موقعیت: طبقه پنجم مجتمع تجاري تفریحی سعدي شیراز 
  :غرفه   12تعداد غرفه ها 
  1147توزیع غذا و محوطه مشــترك پذیرایی: حدود  هايو کانترها مســاحت کل فضــاي فودکورت شــامل فضــاي آشــپزخانه 

 :مترمربع
  مترمربع 700پذیرایی از میهمانان: حدود مساحت فضاي مشاع و مشترك بین غرفه ها جهت 
 مترمربع به شرح جدول زیر: 447شامل فضاهاي آشپزخانه و کانتر توزیع غذا: حدود  جمع مساحت غرفه ها 

 شماره غرفه طبقه ردیف
 مساحت

 (مترمربع)
1 

 پنجم

266 39,9 
2 267 39,8 
3 268 45 
4 269 43,3 
5 270 48 
6 271 46,2 
7 272 30,5 
8 273 29,7 
9 274 60,37 
10 275 18,6 
11 276 22,9 
12 277 22,7 

 446,97 جمع
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  :لهلو و بهداشتی مصرفی گرم و سرد آب هاي لوله شامل تأسیسات زیرسـاخت  و باشـد  می گاز ات برق وانشـعاب  دارايامکانات 
 .  گردد می سرمایه گذار تحویل فودکورت ورودي محل در مطبوع تهویه گرم و سرد آب هاي

  ازجمله  ها زیرساخت و تأسـیسـات   کلیه اجرايتأمین مالی و  و گردد می واگذار موجود شـرایط  با فودکورت غرفه ها و فضـاي
و نیز  تجهیز کامل غرفه ها آماده ســازي و عملیاتکلیه انجام  مزایده و مورد فضــاي داخل در حریق اطفاي و اعالن ســیســتم

 ، انباشتمواد غذاییضـاي رختکن پرسنل، نگهداري  جمله ف فودکورت از مورد نیاز فضـاهاي خدماتی  جانمایی کلیهچیدمان و 
ده ــبر عه اختمانــــ  شرکت بین المللی توسعه سمورد تأیید  براساس استانداردهاي بهره برداريتحت نظارت و  ،و غیره زباله

   شریک می باشد.
 دبرسمتقاضــی  کامل به رؤیتباید قبل از برگزاري مزایده که با شـرایط موجود   مشـترك پذیرایی فودکورت  مشـاع و  محوطه، 

نابع ممدیریت  هزینه و بدیهی استمی گردد.  برنده مزایدهویل ـتحبراساس وضع موجود و گردیده ز ـتجهی مزایده گذارتوسط 
ین آی قوانین موضوعه با رعایت کامل و کلیه خدمات پذیرایی و نظافت این بخش از هر جهت اعم از حقوق، بیمه و غیره انسانی

 مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.   مزایده گذار و  می باشدبر عهده شریک ع سعدي منامه اجرایی مجت

  کافی شاپ:  مشخصات 
 موقعیت: طبقه منفی یک مجتمع تجاري تفریحی سعدي شیراز 
  :مترمربع 225مساحت 
  :لهلو و بهداشتی مصرفی گرم و سرد آب هاي لوله شامل تأسیسات زیرسـاخت  و باشـد  می گاز ات برق وانشـعاب  دارايامکانات 

 .گردد می سرمایه گذار تحویل کافی شاپ ورودي محل در مطبوع تهویه گرم و سرد آب هاي
  و ناعال ها ازجمله سیستم زیرساخت و تأسیسات کلیه اجرايو تأمین مالی و  گردد می واگذار موجود شرایط با شاپ کافی فضـاي 

 پذیرایی و آشـپزخانه  فضـاي  انجام کلیه عملیات طراحی، آماده ســازي و تجهیز کامل مزایده و مورد فضــاي داخل در حریق اطفاي
ــاس استانداردهاي بهــــشاپ، تحت نظارت و براس کافی بدیهی است  بر عهده شریک می باشد. مزایده گذارره برداري مورد تأیید ــ

ــانی با رعایت کامل و کلیه خدمات پذیرایی و نظافت این بخش  از هر جهت اعم از حقوق، بیمه و غیره هزینه و مدیریت منابع انسـ
    .مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت مزایده گذاربر عهده شریک می باشد و قوانین موضوعه آیین نامه اجرایی مجتمع سعدي 

 

 اينقشه همجتمع سعدي براساس آخرین طراحی و نفی یک و کافی شاپ در طبقه م پنجمطبقه فودکورت در  جانمایی نقشه پالن 
 ارائه شده است.  اسناد اجرایی در پیوست
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 شرایط اختصاصی شرکت در مزایده:

 :  پیشنهادات پذیرش مورد شرایط حداقل -1
 :فودکورت 

 ماهیانه از پرداخت حداقل پیشنهاد مورد پذیرش درصد(سهم مشارکت مزایده گذار از درآمد فروش صندوق  حداقل 
  درصد 8 فروش): درآمد

 ماه 6: برداري بهره شروع تا تجهیز زمان مدت 
 سال 10: اندازي راه و تکمیل از پس برداري بهره زمان مدت  
 میلیون تومان) 100معادل مبلغ ماهیانه یک میلیارد ریال ( )ماهیانه اجاره کف( حداقلی مبلغ پرداخت لزوم: تضــمین 

   انجام شده توسط مزایده گذار) رسمی کارشناسی براساس( نسبت به سال قبل درصد 51 سالیانه رشد نرخ اعمال با
 کافی شاپ : 

 ماهیانه از پرداخت حداقل پیشنهاد مورد پذیرش درصد(سهم مشارکت مزایده گذار از درآمد فروش صندوق  حداقل 
 درصد 7 فروش): درآمد

  :ماه 4مدت زمان تجهیز تا شروع بهره برداري 
  :سال  10مدت زمان بهره برداري پس از تکمیل و راه اندازي 
  (کف اجاره ماهیانه) میلیون  35معادل مبلغ ماهیانه سیصد و پنجاه میلیون ریال (تضمین: لزوم پرداخت مبلغ حداقلی

ــاعم با تومان) ـــــرش نرخ الــــ انجام شده توسط  رسمی کارشناسی (براساس نسبت به سال قبل درصد 51 سالیانه دـ
 مزایده گذار)

کافی در زمینه راه اندازي و بهره برداري فودکورت و کافی  فنی توان مالی و تجربهصالحیت اجتماعی، داراي باید بهره بردار شریک  -2
 »)ب«(ارائه رزومه کاري در پاکت خود را براي شرکت ارسال نماید. و مستند شاپ بوده و رزومه کاري مرتبط

واگذاري جداگانه کافی بهره بردار حق شریک کلیه غرفه هاي فودکورت به صورت یکجا به شریک واگذار گردیده و بهره برداري از  -3
  ندارد.به اشخاص ثالث واگذاري بهره برداري از غرفه هاي فودکورت را به صورت تفکیکی شاپ و یا 

 و سطح کیفی نموده واستفاده جهت چیدمان غرفه هاي فودکورت  مورد تأیید مزایده گذار غذایی بهره بردار باید از برندهاي معتبر -4
 کلیه هزینه هاي اخذ نمایندگی از برندها بر عهدهبدیهی است مورد نظر شرکت توسعه ساختمان را رعایت نماید.  استانداردهاي

 باشد.بهره بردار می شریک
شریک بهره بردار آگاهی و اطالع کامل دارد که با بهره برداري و انجام خدمات مربوط به موضوع مشارکت، هیچ گونه حق، امتیاز،  -5

سرقفلی یا حق کسب و پیشه براي ایشان ایجاد نمی گردد و در پایان دوره بهره برداري با تحویل ملک و خارج نمودن تجهیزات 
ادعا و اعتراضی از پروژه خارج خواهد  گونه ودکورت و کافی شاپ، قرارداد مشارکت پایان یافته و بدون هیچداخل غرفه هاي فمنقول 

 شد. 
اخذ مجوزات الزم از ادارات و سازمان هاي ذیربط جهت دائر نمودن شغل و کسب و کار مورد مزایده، انجام تبلیغات شهري و محیطی  -6

 یو مسئولیت ، بر عهده شریک بهره بردار می باشد و مزایده گذار هیچ گونه تعهدیرهو غ و پرداخت هزینه هاي شارژ مجتمع سعدي
 در این خصوص ندارد.

برنده مزایده به منظور تضمین انجام کلیه اقدامات مربوط به طراحی، تجهیز و راه اندازي فودکورت و کافی شاپ حداکثر ظرف مهلت  -7
 10چک صیاد به مبلغ  فقره مکلف است همزمان با انعقاد قرارداد مشارکت یکماه تنفس براي کافی شاپ)،  2ماه (با لحاظ  6

میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) نزد مزایده گذار قرار دهد که در صورت عدم راه اندازي و شروع بهره برداري هر دو کاربري مورد 
ام عدم ایفاي تعهدات، وصول و دریافت خواهد گردید. ماهه، این چک به عنوان جریمه تأخیر و وجه التز 6مزایده در مهلت حداکثر 

دید مهلت ــتم پذیرش یا به عبارت دیگر در صورت ماه نهمانتهاي در صورت ادامه تأخیر و عدم راه اندازي و شروع بهره برداري تا 
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(در انتهاي  اجرایی گردیده است عالوه بر وصول چک فوق که قبالً فسخ ومن، قرارداد راه اندازي به مدت سه ماه از سوي مزایده گذار
از شریک سرمایه گذار دریافت  به عنوان جریمه فسخ قرارداد(یک میلیارد تومان)  وجه التزامی معادل ده میلیارد ریال ،ماه ششم)

روز نسبت تخلیه و تحویل مورد مزایده اقدام نماید  10سرمایه گذار موظف است ظرف حداکثر  شریک . در این صورتخواهد گردید
و کلیه مستحدثات و نصبیات غیرمنقول ایجـــاد شده در دوره راه اندازي به هر میزان که باشد، به نفع مزایده گذار ضبط خواهد 

 شد.
بهره  آتی سال 9یک از  در ابتداي هر براي سال اول بهره برداري و نیز ،همزمان با انعقاد قرارداد مشارکت مکلف است برنده مزایده -8

میلیون  1350معادل( کف اجاره هاي فودکورت و کافی شاپجمع صیاد به صورت ماهیانه به مبلغ  چکفقره  12 به تعداد برداري
 پرداخت حداقل کف اجاره جهت تضمین )نسبت به سال قبل %15و سال هاي بعد با اعمال نرخ رشد سالیانه  ریال براي سال اول

  .تسلیم نمایدبه مزایده گذار 
 به مبلغ بیست میلیارد ریال (دو میلیارد تومان) فقره چک صیاد یک مشارکت، قرارداد انعقاد با همزمان است مکلف مزایده برنده -9

و تسویه حساب از  پرداخت عدم در صورت(وصول سایر مطالبات و وجوه التزام  از جمله ایفاي کلیه تعهدات قرارداديجهت تضمین 
 .به مزایده گذار ارائه دهد ،)سایر روش ها طریق

در مد نظر مزایده گذار را مورد مزایده، سامانه هاي نظارت و اندازه گیري  هايجهت کنترل درآمدشریک سرمایه گذار مکلف است  -10
 داد مشارکت، نصب و محافظت نماید.حسب مفاد مندرج در قرارنقدي و غیرنقدي  هايکلیه نقاط ورودي درآمد
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 :مزایدهرایط عمومی شرکت در ش

را  زایدهمامکان شرکت در  ،و داراي تجربه کاري مرتبط یاعتبارسنج تیو با قابل یرانیا تیتابع يدارا یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل -1
 دارند.

 )عام سهامی(ساختمان توسعه المللی بین شرکت وجه در ریال 1،000،000،000 مبلغ معادل صیاد ارائه چک :شرکت در مزایده سپرده -2
 می باشد. 15/9/1400مورخ  شنبهدوروز  16:00ها تا ساعت اسناد مزایده و تسلیم پاکت تحویلمهلت  -3
رکت بین المللی توسعه ــالن کنفرانس شــدر محل س 16/9/1400مورخ  شنبهسه صبح روز  10زمان بازگشایی پاکت ها ساعت -4

 ه دهم می باشد.ــطبق 11به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پالك ساختمان 
حضور شرکت کنندگان در مزایده یا نماینده ایشان در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه اصل معرفی نامه و ارائه اصل کارت ملی و اصل  -5

لیکن عدم حضور آن ها موجب توقف اجراي جلسه مزایده نخواهد  بالمانع است؛ گذارمزایده حسب صالحدید  رسید تحویل پاکت ها
 بود.

شده  تعیین پایین تر از شرایطصورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش و فاقد سپرده شرکت در مزایده و یا ه که ب پیشنهادهاییبه  -6
 باشند و همچنین پیشنهادهایی که بعد از مهلت تعیین شده در آگهی تسلیم شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ار ــمخت ،مزایده و عدم انعقاد قرارداد با برنده به هر دلیلاز  رافـانص یا مزایده جلسه تجدید ول پیشنهادات،ــیا قب در رد مزایده گذار -7
صورت  در .می نمایند ساقط و سلب خود از خصوص این در را دعوایی طرح یا اعتراض هرگونه حق مزایده در کنندگان است. شرکت
 مسترد می گردد.ایشان ، سپرده شرکت در مزایده به شرکت از سوي متقاضیرد پیشنهاد 

 زایدهم در کنندگان شرکت لیست از دهنده پیشنهاد نام اینصورت غیر . دردهد ارائه پیشنهاد یک تواند می صرفاً کننده شرکت هر -8
 .شد خواهد حذف

ورت به ص ،(براساس تاریخ رسید دریافت نامه) دهیمزا شنهاداتیمهلت ارائه پ نیقبل از آخر کاريتواند حداکثر تا دو روز یم یمتقاض -9
 .ندیرا نما شرکت در مزایدهاعالم انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده  یکتب

 ده گذارمزایصالحدید  حسببه طور کلی و  )(درصد مشارکت باالتر شرایط مناسب تربا پیشنهادهاي با  ،مزایدهاولویت برنده شدن در  -10
  مالك انتخاب نخواهد بود. بهره برداريدوره یا  مدت زمان تجهیز و راه اندازيخواهد بود. 

حق تغییر و اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهادها براي خود محفوظ میدارد  مزایده گذار -11
 وبمحلی خبر جنو  همشهريکثیراالنتشار  هاير شده در روزنامهــریق آگهی منتشــاز ط یا، مراتب به صورت کتبی وقوعکه در صورت 

ادها به ــدریافت پیشنه جدید لتــمهزمان ـــهمگردد و  انی میــاطالع رس www.icd.co.irرکت به آدرس ــایت شــسوبیا  و
 خواهد شد. رسانیشرکت کنندگان اطالع 

 لیهک اطالع کامل و قبولو  مزایده گذاراز سوي  آتی و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف تعیین شدهمزایده شرکت در  -12
 .می باشد مشارکت قرارداد متن مندرج در و مفاد طیشرا

 سپرده .رسید خواهد ایشان اطالع به کتبی نامه ارسال با ،معامالت کمیسیون تأیید از پس ،برنده مزایده سوم و دوم اول، نفرات اسامی  -13
 نفرات سپرده. ماند خواهد باقی شرکت نزد مزایده، برنده اب قرارداد ابالغ و انعقاد و اداري مراحل سیر پایان تا سوم و دوم اول، نفرات
 رمعتب نامه معرفی با حقوقی اشخاص براي و ملی کارت اصل ها، پاکت تحویل رسید اصل ارائه با کاري روز 5 مدت ظرف بعد به چهارم

 .گردد می عودت شرکت نماینده ملی کارت و ها پاکت تحویل رسید اصل همراه به
، نسبت به مزایده گذاراز سوي  قبول یاعالم کتب خیاز تار کاري روز 10ظرف مهلت  ستیبا یم متقاضی ده،یبرنده مزا نییپس از تع  -14

 تمدید این زمان حسب صالحدید مزایده گذار مجاز خواهد بود.. دیاقدام نما قراردادتضامین  ارائهعقد قرارداد و 
 برنده مزایده در شرکت سپرده محقق نشده ومشارکت موضوع در مهلت مقرر،  ارائه مدارك و تضامین قراردادعدم  ایدر صورت انصراف  -15

 دوم فرن امتناع صورت در که نماید سوم یا دوم نفر با قرارداد عقد به اقدام است مخیر شرکت و می گردد ضبط ارگزمزایده نفع به تماماً
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 گذار مزایده نفع به ایشان سپرده که حقوقی و حقیقی اشخاص. شد خواهد ضبط مزایده گذار نفع به تماماً نیز ایشان سپرده سوم، یا
 .نمودند ساقط و سلب خود از را کیفري و حقوقی دعواي طرح و اعتراض هرگونه حق گردد، ضبط

 رایطش که برندگانی مابین باشند، داده پیشنهاد مساوي شرایط ها آن تمامی یا مزایده برندگان از نفر دو مورد که حسب صورتی در -16
 هر در. شد خواهد اعالم برنده عنوان به دهد مناسب تري ارائه پیشنهاد کدام هر و شودمی برگزار حضوري مزایده ،اند داده ارائه مساوي
 یشنهادپ حداقل شرایط مندرج در اسناد مزایده و پایین تر از تواند نمی شرایطی هیچ تحت حضوري در مزایده پیشنهادي شرایط صورت

  .باشد قبلی
 مشارکت در تجهیز و بهره برداري فودکورت و کافی شاپکلیه مکاتبات خود به موضوع مزایده (متقاضی شرکت در مزایده باید در  -17

 ) اشاره کند.مجتمع سعدي شیراز
رار به به منزله اق یاز طرف متقاض شنهادیارائه پبازدید از مجتمع تجاري تفریحی سعدي و فضاي فودکورت و کافی شاپ الزامی است و  -18

امل ک یبوده و با آگاه موضوع مزایده تیفیو ک تیکم ات،ی، خصوصشرایطو حصول اطالع از  شهر شیرازدر واقع  مورد مزایدهاز  دیبازد
از خود سلب و  در آینده را مزایده گذارو حق هرگونه ادعا و رجوع به  نموده است دهیمبادرت به شرکت در مزا ،آنها موجود تیاز وضع

می باشد. جهت هماهنگی بازدید با  متقاضیبه عهده  و سایر بررسی ها بازدید ،کلیــــه هزینه هاي ایاب و ذهاب .دینما یاسقاط م
 .نماییدتماس حاصل  021-88505347شماره تلفن 

لف مک متقاضیاست و  دهی، بر عهده برنده مزامورد مزایده اجاره تعیین کف یرسم یکارشناس انجام و حق الزحمه ینشر آگه هاي نهیهز -19
  .دیآن اقدام نما ينسبت به پرداخت نقد مزایده گذارسوي از  یانعقاد قرارداد، مطابق مبلغ اعالم همزمان بااست 

 عنوان هیچ تحترا  دهیموضوع مزابخشی از  یا تمام واگذاري یا به غیر انتقال حق شریک بهره بردار پس از انعقاد قرارداد مشارکت، -20
 موافقت و تأیید با مگر؛ نخواهد داشتبه صورت کلی یا جزئی  دیگر عنوان هر یا ، مشارکت، اجارهوکالت صلح، نمایندگی، صورت به حتی

 را براي خود محفوظ میدارد.و دریافت وجه التزام در غیر اینصورت مزایده گذار حق فسخ قرارداد . مزایده گذار کتبی قبلی و
 سیفار زبان به و دقت با و خوانا و کامل صورت به خوردگی خط بدون متقاضی توسط بایست می مزایده در شرکت تقاضاي هاي فرم -21

 رسمی روزنامه از نسخه یک و تکمیل خود اساسنامه مطابق را مذکور هاي فرم بایست می حقوقی اشخاص و گردد امضاء و تکمیل
 .نمایند ضمیمه ،را )1 شماره فرم در مندرج موارد سایر و( هویتی مدارك همراه به مجاز امضاء صاحبان و تغییرات آخرین شامل
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 :شرکت در مزایده تحویلی جهتمحتویات پاکت هاي 

حضــوري و یا  و از طریق پیشــنهادات خود را در پاکت هاي کامالً الك و مهر شــدهدر مهلت مقرر شــرکت کنندگان در مزایده باید 
به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر. خیابان بخارست  پسـت پیشـتاز به دبیرخانه شـرکت بین المللی توسعه ساختمان   

 مهلت دریافت و تحویل اسناد تمدید نخواهد شد. نمایند. ارسال هفتمطبقه  11هشتم پالك 
نام باید د، نشومی  متمایز »ج«و » ب« ،»الف«حروف بزرگ بصورت  باالزم به ذکر است بر روي هریک از پاکت هاي مزایده که 

مشارکت در تجهیز و بهره برداري از فودکورت و به مربوط « شرکت کننده در مزایده و همچنین عبارت و شماره تماس کامل و آدرس
 قید گردد.» مجتمع سعدي شیراز کافی شاپ

 محتواي پاکت (الف) : 
 )عام سهامی( ساختمان توسعه المللی بین شرکت وجه در ریال 1،000،000،000 مبلغ معادل صیاد چک ارائه :مزایده در شرکت سپرده

 تذکر: 
، نباید در اسناد و مدارك پاکت (الف) قابل مشاهده پیشنهادیا توضیح اشاره کننده به  درصد مشارکت پیشنهاديهیچگونه اثري از  -1

 باشد.
حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از فرآیند  مزایده گذارج از موارد مذکور باشد، در صورتی که محتویات پاکت (الف) خار -2

 مزایده خارج نماید. 

 محتواي پاکت (ب) :
ویژه مزایده با امضاء مجاز و مهر شرکت و تکمیل موارد مندرج در فرم مذکور ( کنندگان در : فرم مشخصات شرکت1فرم شماره -1

 )اشخاص حقوقی

 متقاضی و شریک شخصو ارائه اصل گواهی امضاي مزایده با امضاء و اثر انگشت  در کنندگان : فرم مشخصات شرکت2فرم شماره -2
 )ویژه اشخاص حقیقیو تکمیل موارد مندرج در فرم مذکور (

مــزایده و پذیرش مسئولیت هاي ناشی از مقررات شرکت در مزایده  اسنادنامه قبولی کلیه مفاد مندرج در : فرم تعهد3فرم شماره  -3
 و ارائه اصل گواهی امضاء و شریک با امضاء مجاز و مهر شرکت/ اثر انگشت متقاضی

 تصویر مصدق اساسنامه و مدارك ثبتی شرکت براي اشخاص حقوقی شامل شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادي -4
مدیره و صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقی:  تأهینماینده و مدیرعامل و اعضاي  یا و و شرکاء مدارك شناسایی اشخاص حقیقی -5

 و ارائه اصل گواهی امضاء شامل تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی
 آخرین تغییرات صاحبان امضاء مندرج در روزنامه رسمی کشور براي اشخاص حقوقی آگهی هاي تأسیس و تصویر -6
 نونی و تلفن و کد پستی ده رقمیآدرس اقامتگاه قا -7
در صورتیکه دارندگان امضاي مجاز در اساسنامه و یا اشخاص حقیقی، حق وکالت دادن به غیر را داشته باشند، ارائه رونوشت مصدق  -8

 وکالتنامه رسمی الزامیست.
 رزومه و سوابق کاري متقاضی جهت بررسی صالحیت فنی -9

 تضامین ارائه تعهدات مالی وجهت پرداخت  اسناد مؤید توان مالی متقاضی -10
 تذکر:

، نباید در اسناد و مدارك پاکت (ب) قابل مشاهده پیشنهادیا توضیح اشاره کننده به  درصد مشارکت پیشنهاديهیچگونه اثري از  -1
 باشد.

حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از فرآیند  مزایده گذارج از موارد مذکور باشد، پاکت (ب) خار در صورتی که محتویات -2
 مزایده خارج نماید. 
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 محتواي پاکت (ج) :

بدون قلم خوردگی و بدون هیچ توضیح اضافی و اطالعات سپرده شرکت در مزایده ): فرم ارائه پیشنهاد 4فرم تکمیل شده شماره ( -1
 )ویژه اشخاص حقوقیمهر شده( وقی و الك وو قید و شرط(به عدد و حروف) ممهور به مهر و امضاء شخص حق

بدون قلم خوردگی و بدون هیچ توضیح اضافی و اطالعات سپرده شرکت در مزایده ): فرم ارائه پیشنهاد 5فرم تکمیل شده شماره ( -2
ویژه شده (و الك و مهر و ارائه اصل گواهی امضاء  و شرکاء و قید و شرط(به عدد و حروف) با امضاء و اثر انگشت شخص حقیقی

 )اشخاص حقیقی
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 نحوه تعیین برنده مزایده:
بدین  تشکیل جلسه داده و 16/9/1400مورخ  شنبهسه صبح روز  10در ساعت شرکت بین المللی توسعه ساختمان  معامالتکمیسیون 

 :شرح عمل خواهد نمود

 اقدام دهدر اسناد مزای مقرر میزان با مزایده در شرکت سپرده و تطبیق پیشنهاددهندگان »الف« پاکت بازگشایی به نسبتدر ابتدا  -1
 .نماید می

 ات و، مشخصمدارك کلیه و بررسی »ب«صحیح و کامل باشد، نسبت به بازگشایی پاکت » الف«پاکت  مستنداتدر صورتی که  -2
 نماید. می اقدام پیشنهاددهندگان کاريروزمه 

 درغیر. دش خواهد بازگشایی »ج« پاکت جلسه همان در باشد، کامل »ب« و »الف« هاي پاکت در شده ارائه مدارك که درصورتی -3
 تنها ذال. شد نخواهد باز مذکور پیشنهادکنندگان »ج« پاکت شده، ارائه سپرده در ابهام یا و مدارك نقص صورت در یعنی اینصورت

را  پایه اعالمی حداقل شرایطزایده که ــم در پیشنهاد مناسب ترین و گردیده باز باشد لــکام آنها مدارك متقاضیانی که پاکت
 شرکت در رد یا قبول هرگونه پیشنهاد مختار است. .گردد می اعالم و تعیین زایدهــم اییــنه برنده عنوانه ب ،تأمین نماید

بق کنندگان طوم، سپـــرده ســایر شرکت ــ، بجز سپرده نفر اول، دوم و سمعامالتون ــپس از اعالم نتیجه مزایده توسط کمیسی
سعه بین المللی تورکت ــومی مزایده مسترد خواهد شد. چنانچه برنده مزایده پس از ابالغ کتبی شــل مندرج در شرایط عمــدستورالعم
روز کاري جهت تنظیم و انعقاد قرارداد و انجام تعهدات مربوطه اقدام ننماید و یا از پیشنهاد خود عدول نماید،  10ظرف مدت ساختمان 

سپرده شرکت در مزایده وي به نفع شرکت بین المللی توسعه صورت عدم تمایل و عدم صالحدید مزایده گذار به تمدید این مهلت،  در
مراتب به نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعالم خواهد شد. چنانچه برنده دوم نیز ظرف مهلت یاد شده و د ــساختمان ضبط خواهد ش

نیز به نفع فروشنده ضبط خواهد شد و مراتب به برنده سوم  وينسبت به عقد قرارداد و انجام تعهدات قراردادي اقدام ننماید، سپرده 
 بدیهی و درخصوص تجدید مزایده تصمیم گیري خواهد گردید. نده نیز عمل خواهد شدو به همین نحو با نفر سوم براعالم خواهد شد. 

  دوم و سوم مسترد خواهد شد. گاناست پس از انعقاد قرارداد با نفر اول سپرده شرکت در مزایده برند
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 )1(فرم شماره 

 فرم مشخصات (ویژه اشخاص حقوقی)

 
......................... .................................آقا/خانم................ :مدیرعاملنام .............. ....................شرکت/مؤسسه:...............................................................نام  

.................... .....................کد اقتصادي:.....شناسه ملی:...........................................................................................تاریخ ثبت:..............شماره ثبت:................

.................... ...................................................... کدپستی:................................نشانی:.....................................................................................................................

 ................................................................................................ تلفن همراه:.................................. فاکـس:.................................................................تلفن ثابت:

 
 سابقه فعالیت

 توضیحات فعالیتمحل  تا سال از سال نوع فعالیت

     
     
     
     
     

 
 مدارك شناسایی اشخاص حقوقی که الزم است در پاکت (ب) قرارگیرد: 

 
 )ملی کارت تصویر - شناسنامه توضیحات و اول صفحه تصویر و خانوادگی نام و نام( شده معرفی نماینده کامل مشخصات -1
 توضیحات و اول صفحه تصویر( شامل مدیره هیأت اعضاي سایر و مدیرعامل امضاء، مجاز صاحبان شناسایی مدارك و مشخصات -2

 )انتصاب تاریخ و سمت -ملی کارت تصویر - شناسنامه
 شرکت مهر به ممهور اساسنامه کپی نسخه یک -3
  کشور رسمی روزنامه در مندرج شرکت تغییرات آخرین آگهی و تأسیس آگهی تصویر -4
 رقمی ده پستی کد و تلفن قانونی، اقامتگاه آدرس -5
 تضامینارائه تعهدات مالی و  پرداخت جهت متقاضی مالی توان مؤید اسناد -6
 
 هاي دیگر اطالعات دار می تواند در قالب فرمدر صورت نیاز به توضیحات بیشتر در خصوص رزومه کاري و یا ارائه پیشنهادات فنی، بهره بر تذکر:

 ارسال نماید.» ب«خود را در پاکت 
 

 قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه مدارك را می پذیرم                                                                                                                       

 قاضیمهر و امضاء مت                                                                             
 



 

   فودکورت و کافی شاپ مجتمع سعدي شیراز مشارکت در تجهیز و بهره برداري ازمزایده  اسناد

18از  13صفحه   

 )2فرم شماره (

 فرم مشخصات (ویژه اشخاص حقیقی)

 
................. .................... صادره از: ............................... فرزند:.............................. شماره شناسنامه: .....................نام و نام خانوادگی:............................. 

...........................................................................................................................نشانی:............................................................کدملی:.....:.............................متولد

 .....................................ثابت:................. .......................... تلفن..........کدپستی: ............................................................................................................................

 ..................................................تلفن همراه :...

 
 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال نوع فعالیت

     
     
     
     
     

 
 :قرارگیرد) ب( پاکت در) وجود صورت در( ایشان شرکاي کلیه و حقیقی اشخاص براي است الزم ذیل شناسایی مدارك کلیه 

 ) ملی کارت تصویر - شناسنامه توضیحات و اول صفحه تصویر( شامل حقیقی اشخاص شناسایی مدارك و مشخصات -1
 خوانا و دقیق صورت به همراه و) شهر کد همراه به( ثابت تلفن و) رقمی ده(کدپستی آدرس، -2
 .رسمی اسناد دفترخانه از امضاء گواهی اصل ارائه -3
 تضامین ارائه و تعهدات مالی پرداخت جهت متقاضی مالی توان مؤید اسناد -4

 
 هاي دیگر اطالعات دار می تواند در قالب فرمدر صورت نیاز به توضیحات بیشتر در خصوص رزومه کاري و یا ارائه پیشنهادات فنی، بهره بر تذکر:

 ارسال نماید.» ب«خود را در پاکت 
 

 قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه مدارك را می پذیرم                                                                                              

 ءو شرکا اثر انگشت و امضاء متقاضی                                                                                     
 
 
 
 
 



 

   فودکورت و کافی شاپ مجتمع سعدي شیراز مشارکت در تجهیز و بهره برداري ازمزایده  اسناد

18از  14صفحه   

 )3فرم شماره (

 تعهـدنـامه شرکت در مزایده

 
 ....................... ......................... مورخ ............................ به شماره ................با توجه به آگهی مزایده منتشره در روزنامه ..

.......................... فرزند ............................................... داراي شناسنامه به شماره .....اینجانب ................................ شخص حقیقی:

شریک  به همراه .............................ی .................کد مل با............................. ............................... صادره از ........................................................ متولد ....
فرزند ............................................... داراي شناسنامه به شماره ..................................... متولد جناب آقاي/خانم .............................................. 

 م:یاعالم می دار................ .......................... صادره از ................................................ با کد ملی .......................................

شناسه  .............................................................................. به شماره ثبت ............................... وسسه/تعاونی شرکت/مؤ شخص حقوقی:
........................ با کد ملی .......................ملی............................................ و کد اقتصادي ........................................ به نمایندگی اینجانب ..

 سمتو اینجانب .................................. با کد ملی ............................................. به  .................................. سمت............................................ به 
 اعالم می داریم: .............................
یط مندرج در روزنامه، فرم ها و کلیه اسناد ) مطابق آگهی شماره .......................... روزنامه ............................. مورخ .............................، شــرا1

طالعه نموده و کلیه موارد مورد قبول بوده و از زمان بازگشایی پاکت ها و انعقاد عمومی این مزایده را به دقت ماختصاصی و و شرایط 
به طور کامل آگاه بوده فرآیند برگزاري مزایده  و همزاید موضوع بازدید به عمل آورده و از کم و کیف موضوع مزایده کل قرارداد مطلع و از

 و کلیه تعهدات و شرایط را بدون قید و شرط می پذیرم.
 داده و متعهد ، سپرده مزایده را در پاکت (الف) و تعهدنامه شرکت در مزایده را در پاکت (ب) قراربا اطالع کامل از کلیه شرایط مزایده) 2

عدم احراز هریک از شرایط مزایده یا تکمیل نبودن هریک از مدارك درخواستی یا عدم به دلیل  شوم درصورت برنده نشدن در مزایدهمی
 نمایم. می هیچگونه اعتراضی نداشته باشم و حق طرح هرگونه دعوایی را از خود سلب و ساقط ،وي برگزارکننده مزایدهپذیرش از س

ده مزای نزد مزایده برنده با قرارداد ابالغ و انعقاد و اداري مراحل سیر پایان تا دوم و سوم اول، نفرات ) اینجانب مطلع هستم که سپرده3
 درج در شرایط عمومی مزایدهـمدارك معتبر من ارائه با کاري روز 5 مدت ظرف بعد چهارم به نفرات سپرده و ماند خواهد باقی گذار

هاي اول یا دوم یا سوم قرارگیرم و به هر دلیلی از عقد قرارداد امتناع ورزم، سپرده شرکت که اینجانب در رتبهدرصورتی .گردد می ودتــع
 را در این خصوص کیفري و حقوقی دعوا اعم از طرح و اعتراض هرگونه ضبـــط می گردد و حق مزایده گذاراینجانب، به نفع  در مزایده

 نمایم.می ساقط و سلب خود از
 طور کامل الك و مهر نمایم.ه و بداده  برگه را در پاکت (ب) قرارگردم این ) متعهد می4

 ...................................................................................................................................................................تلفن ثابت و همراه جهت تماس ضروري: 

   ......................................................................   ..............................................................................................................................................نشانی متقاضی: 
    

 

 قرائت شد و کلیه موارد مورد تأیید است                                                                                                                                                                   

 و شرکاء و امضاء متقاضی/ اثر انگشت مهر                                                                                                                                  

 

 توجه: هرگونه خط خوردگی و یا الك گرفتگی موجب ابطال این فرم خواهد بود.



 

   فودکورت و کافی شاپ مجتمع سعدي شیراز مشارکت در تجهیز و بهره برداري ازمزایده  اسناد

18از  15صفحه   

 فرم ارائه پیشنهاد (ویژه اشخاص حقوقی) -)4فرم شماره (

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  ................................... مورخ .............................. شماره ..........................با توجه به آگهی مزایده منتشره در روزنامه .......................

و خانم/آقاي  ..............سمت ......................اینجانبان خانم/آقاي............................................... با کد ملی ..................................... به  شخص حقوقی:

شرکت  ........................................................ در سمت .................. به........................... با کد ملی .........................................................
 می نماییم. مشارکت................... به شرح ذیل تقاضاي ...................... شناسه ملی............. و ............... به شماره ثبت .........................................................

 از صادره................ .......................... کد ملی داراي..... .......................... فرزند...................................... ........................ اینجانب وکیل شخص حقوقی:

 صادره............................ ....................... شماره وکالتنامه طی.............................................. ........................ شرکت از نمایندگی به...........  ...........................
 .نمایم می مشارکت تقاضاي ذیل شرح به......... .............................................. شماره دفترخانه از

 

 اعالم تقاضاي مشارکت

 "تأیید دریافت اطالعات و قبول شرایط مزایده"
بازدید  هبدینوسیله اعالم و تأیید می نماییم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیار نماینده این شرکت قرار گرفته و از مورد مزاید

و به عنوان قبول کلیه  ضوع مزایده آگاهی کافی و کامل داشتهمزایده را نیز به دقت قرائت نموده و از کم و کیف مو مندرج در اسنادو شرایط 
م موظف به رعایت تمام شرایط مندرج در یچنانچه در مزایده برنده شناخته شو که شرایط مزایده این برگه پیشنهاد را امضاء و اقرار می نماییم

بوده و در غیر این صورت شرکت حق ضبط سپرده شرکت در مزایده این شرکت را داشته و بعداً هیچگونه  د مشارکتو قراردا اسناد مزایده
 نماییم.می ساقط و سلب خود دعوایی را از طرح و اعتراض هرگونه ادعائی از طرف این شرکت قابل قبول نخواهد بود و حق

................................................. ....................................................................................................................: ...........صاحبان امضاي مجاز نام و نام خانوادگی
 .................................................................................................................................................................................تلفن ثابت و همراه جهت تماس ضروري: ......

 .................................................... ................................................................................................................................................................................نشانی متقاضی: 
          

 خوردگی و یا الك گرفتگی موجب ابطال این فرم خواهد بود.توجه: هرگونه خط 

 درصد مشارکت پیشنهادي

 )درصد................ ....................................... حروف به(درصد ......... ............ )عدد به( فودکورت مشارکت در درآمد صندوق پیشنهادي درصد

 )درصد................ ....................................... حروف به(درصد ....................  )عدد بهمشارکت در درآمد صندوق کافی شاپ ( پیشنهادي درصد

 سپرده متقاضی

 

 شماره چک/ اسناد چک/ اسناد تعهدآور
نام بانک و 

 شعبه
 مبلغ به حروف مبلغ به ریال

  
 

             

              جمع کل

 



 

   فودکورت و کافی شاپ مجتمع سعدي شیراز مشارکت در تجهیز و بهره برداري ازمزایده  اسناد

18از  16صفحه   

 فرم ارائه پیشنهاد (ویژه اشخاص حقیقی) -)5م شماره (فر

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ......................... مورخ .......................... شماره با توجه به آگهی مزایده منتشره در روزنامه ...............................

شماره ......................... صادره از اینجانب ....................................................... فرزند .................................... داراي شناسنامه به  شخص حقیقی:

فرزند ........................ داراي  به همراه شریک جناب آقاي/خانم ........................................ ..................................................................... با کد ملی ..........
 می نمایم. مشارکتبه شرح ذیل تقاضاي  ...................................شناسنامه به شماره ......................... صادره از .................................. با کد ملی ...............

 کد ملی با ...............................  از صادره....................................  اینجانب ............................................. فرزند وکیل شخص حقیقی:

............................. صادره از .............به نمایندگی از خانم/آقاي ........................................................ طی وکالتنامه شماره ................. .......................................
 می نمایم. مشارکت....... به شرح ذیل تقاضاي .....................................................دفترخانه شماره ......

 اعالم تقاضاي مشارکت

 "تأیید دریافت اطالعات و قبول شرایط مزایده"
 ندرجمقرار گرفته و از مورد مزایده بازدید و شرایط  م توسط مسئولین مربوطه در اختیارم کلیه اطالعات الزیبدینوسیله اعالم و تأیید می نمای

م و به عنوان قبول کلیه شرایط مزایده این برگه یمزایده را نیز به دقت قرائت نموده و از کم و کیف موضوع مزایده آگاهی کافی دار اسناد در
 و قرارداد به رعایت تمام شرایط مندرج در اسناد مزایدهم موظف یچنانچه در مزایده برنده شناخته شوکه م یپیشنهاد را امضا و اقرار می نمای

را داشته و بعداً هیچگونه ادعائی از طرف  و شریک بوده و در غیر این صورت شرکت حق ضبط سپرده شرکت در مزایده اینجانب مشارکت
 م.ینمایمی ساقط و سلب خود دعوایی را از طرح و اعتراض هرگونه قابل قبول نخواهد بود و حق اناینجانب

 ......... ............................................................................................................................................................................: .......متقاضی و شریک نام و نام خانوادگی
 .................................................................................................................................................................تماس ضروري: .....................تلفن ثابت و همراه جهت 

 ................... ..................................................................................................................................................................نشانی متقاضی: ...............................................
       

 ی موجب ابطال این فرم خواهد بود.توجه: هرگونه خط خوردگی و یا الك گرفتگ

 

 )درصد................ ....................................... حروف به(درصد ......... ............ )عدد بهمشارکت در درآمد صندوق فودکورت ( پیشنهادي درصد

 )درصد................ ....................................... حروف به(درصد ....................  )عدد بهدرآمد صندوق کافی شاپ (مشارکت در  پیشنهادي درصد
 

 سپرده متقاضی

 

 شماره چک/ اسناد چک/ اسناد تعهدآور
نام بانک و 

 شعبه
 مبلغ به حروف مبلغ به ریال

                

              جمع کل

 

 پیشنهادي درصد مشارکت



   فودکورت و کافی شاپ مجتمع سعدي شیراز مشارکت در تجهیز و بهره برداري ازمزایده  اسناد

18از  17صفحه   
 

 :هاپیوست 
 پالن جانمایی فودکورت در طبقه پنجم مجتمع سعدي -1پیوست 

  

 فضاي فودکورت



   فودکورت و کافی شاپ مجتمع سعدي شیراز مشارکت در تجهیز و بهره برداري ازمزایده  اسناد

18از  18صفحه   

 سعدي پالن جانمایی کافی شاپ در طبقه منفی یک مجتمع -2پیوست 

 

 فضاي کافی شاپ
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