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 بسمه تعالی

 مقدمه

 و تکمیل دارد نظر در نامیده می شود، "زایده گذارـم" حاضرزایده ـ، که در اسناد م(عام سهامی) ساختمان توسعه المللیبين شرکت

 از را نشم عرفان خیابان جنب آباد، عفیف خیابان شیراز، شهر: نشانی به سعدی تفریحی تجاری مجتمع ششم طبقه فضای برداری بهره

 به ذیل شرح به مزایده اسناد در مندرج مشخصات و شرایط با عمومی مزایده برگزاری طریق از بلندمدت اجاره قرارداد انعقاد طریق
زایی ــکه موجب رونق و هم افرا ــکاربردی و قابل اج، جذابطرحی ایده و و ارائه دهنده  صالحیت واجد حقوقی یا حقیقی اشخاص

  . نماید واگذار د،گرد سعدی مجتمع مستقر در ها و صنوف فعالیت

 مشخصات مورد مزایده: 

 خیابان عرفان جنب ،خیابان عفیف آبادشهر شیراز، در  واقع مجتمع تجاری تفریحی سعدیطبقه شـشـم    مورد مزایده: آدرس و محل -1
طبقه تجاری )شـامل فروشااه هایی با کاربری های ووشا،، کیف و کفش، طال و جواهر و   6طبقه شـامل   11در احداث شـده  منش، 

در حال  کهطبقه وارکینگ  3( و و ... ، رستورانسالن اجتماعاتطبقه تفریحی فرهنای )شامل فودکورت،  3لوازم آرایشی و بهداشتی(، 

 می باشد.    نیمه فعالراه اندازی و 

 مترمربع 3336: حدود مفید طبقه ششممساحت کل فضای  -1

 مترمربع 0334جمع مساحت فضای مفید و غیرمفید طبقه ششم:  -3

 دستااه 11  :سعدی تعداد کل آسانسورهای مجتمع -0

 آسانسور مجزای آلیما، برای استفاده در دوره تکمیل ساخت و راه اندازی دستااه یکبه  موقت دسترسیارای د -3

 ولهل و بهداشتی مصرفی گرم و سرد آب های لوله شامل تأسیسات زیرساخت و باشـد  میمجزا  برق کنتور دارای مزایدهمورد امکانات:  -6
 . گردد می مستأجر تحویل رایزر طبقه ششم محل در مطبوع تهویه گرم و سرد آب های

ــ گوا زایدهــــــ   برسد، به برنده م متقاضیکه باید قبل از شرکت در مزایده به رؤیت کامل  موجودنيمه کاره  شرایط با طبقه ششم -3  ذارـــ

ــتأجر به    به شــر قرارداد اجاره  و گردد می ــط مس ــاخت و انجام عمایات باقیمانده عمرانی مورد مزایده توس وذیرش تعهد تکمیل س
افزایی ماه جهت رونق  11رف ــــــروع بهره برداری حداکثر ظـــراه اندازی کسب و کار و ش نیز ر وـــوجـــم طرف از و وکالت مایندگین

 د می گردد. ـمجتمع سعدی منعق

انجام کایه عمایات عمرانی تکمیل ساخت و آماده سازی مورد و  ، طراحیتأمین مالی، تکمیل ساختتعهد  شـر  و  در راسـتای انجام  -8

ــکای اجرایمزایده و نیز   عادلم تقریبی شده برآورد مباغ به غیره و حریق اطفای و اعالن ازجماه سیستم ها زیرساخت و تأسیسات هــ

 دسـتااه نظارت  تحت نظارت و براسـا  اسـتانداردهای فنی و بهره برداری مورد تییيد   براسـا  فهرسـت بهاو و   ،میایارد ریال 144

مستأجر مکاف است کایه هزینه های فوق را به عنوان شر  ضمن عقد قرارداد براین اساس می باشـد.   مسـتأجر بر عهده  مزایده گذار

ظارت ستااه نمسـتنداتی که توسـط مستأجر ارائه می گردد و باید مورد تأیید د  و مباغ براسـاس اسـناد مثبته   این  ونماید  انجام ،اجاره

ــمنظ مستأجربه حساب  ،قرار گیرد مزایده گذار ــکس وی سال های اولیه های ماهیانه ور و از اجارهـ بدیهی است مالکیت . ر می گرددـ
در این خصوص در حال  بوده و مستأجر حق هرگونه ادعایی را بین الماای توسعه ساختمانشرکت متعاق به  ،بخش های تکمیل شده

جانمایی کایه فضاهای خدماتی مورد و کامل دکوراسیون  اجرای طراحی والزم به تذکر است  از خود سـاب و ساقط می نماید.  و آینده

و به طور کای تمامی اقدامات  تجهیزاتاز جماه تأمین لوازم، دستااه ها و  تجهیز فضای مورد مزایدهو نیز کسب و کار ویشنهادی نیاز 
ــتأجر ــاخت و عمایات عمرانی باقیمانده بجز  مس ــل های تکمیل س ــرفص میایارد ریال فوق  144 برآوردی تقریبی )مباغ لذکرافوق  س

 مستأجربه هزینه و بر عهده  ،ناهداری کل فضای مورد مزایده و نیز تعمیر و اجاره در مدت قرارداد بهره برداری جهت انتفاع و (االشاره
ــامور و تشویق و ایجاد انایزه در مستأجر جهت تسدر از این بابت مزایده گذار )موجر( به منظور تسهیل  .خواهد بود ریع در تکمیل و ـ

 ق مستأجر ابراء می نماید.ماه( را در ح 11سـاخت )حداکثر  اره دوره تکمیلـزایده، مباغ اجـورد مــراه اندازی م

 ارائه شده است.  اسناد اجرایی در ویوست نقشه هایمجتمع سعدی براساس آخرین  ششمطبقه  نقشه والن -9
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 شرایط اختصاصی شرکت در مزایده:

 : پيشنهادات پذیرش مورد شرایط حداقل -1

 ریال میایارد 3(: قرارداد انعقاد تاریخ از) ماهیانه اجاره مزایده وایه مباغ 

  مباغ اجاره ماهیانه سال اول بهره برداری )سال دوم قرارداد  درصد نسبت به سال قبل 18اجاره:  مباغ نرخ رشـد اابت سالیانه(

 میایون ریال می باشد( 3،304اجاره( معادل 
 ــاخت عمایات تکمیل جهت نیاز موردهای  هزینهبرآورد تقریبی  مباغ ــای س ــط و ایجاد امکان انتفاع  مزایده مورد فض توس

و بر  نظارت تحت و بهاء فهرســت طبق ریال میایارد 144: )شــر  ضــمن عقد(موجرطرف از  و وکالت مایندگینمســتأجر به 

   گذار مزایده نظارت دستااه اساس استانداردهای

 ماه 11(: ماهیانه اجاره عافیت از ورداختم مدت حداکثر) برداری بهره شروع تا تجهیز و تکمیل مهات حداکثر 

 سال 13: اندازی راه و تکمیل از وس برداری بهره زمان مدت حداکثر  

و راه اندازی  ، تجهيزجهت تکميل ساختماه  12با لحاظ حداکثر  سـا   11 حداکثر تذکر: کل مدت زمان و دوره قرارداد اجاره:

 مورد مزایده

 ساخت تکمیل جهت شده انجامهای  هزینه مباغ شدن مستهاک از وس: اجاره ورداخت شروع زمان 
  از سوی متقاضی مرتبط و مستند و وروووزال جهت معرفی کسب و کار ویشنهادی و رزومه کاری ارائه طرحلزوم 

 ،اولیه های سال اجاره محل از (فــــوق الذکــر   میایارد ریال 144 برآوردی تقریبی ساخت )مباغ تکمیل عمرانی های هزینه :1توجه

 رکا و کسب نوع اسـبراس و دکوراسیون مربوطه ی مورد مزایدهاـفض زـتجهی های هزینهسایر  و گردد می مستهاک و رـــ کس

الت و وک مایندگینجهت تشویق مستأجر به تسریع در تکمیل ساخت و راه اندازی مورد مزایده به  .باشد میمسـتأجر   عهده بر

 تشخیص مال، ابراء می گردد.مسـتأجر   اعالمی فوق توسـط موجر در حق  ماهه 11موجر، مباغ اجاره مهات حداکثر طرف از 
  نظر دستااه نظارت مزایده گذار می باشد. ماهه، 11 هاتممورد مزایده در انتهای  ساخت تکمیل بودن

مه و رزو داشتهخود ویشنهادی کاری کافی در زمینه اداره کسب و کار  توان مالی و تجربه، صالحیت اجتماعیدارای باید متقاضی  -1

)ارائه نماید. مزایده گذار ارائه به ویشنهادی کار و کسب و تبیین معرفی جهتخود را  وروووزال و طرح نیز و مستند مرتبط و کاری

 «(ب»در پاکت 

ق، ح مالکیت، ، هیچ گونهمزایدهمربو  به موضوع  خدماتیا ارائه  عمایات تکمیای وآگاهی و اطالع کامل دارد که با انجام  متقاضی -3

ارج خ با تحویل ماک واجاره باندمدت ایجاد نمی گردد و در وایان دوره  مستأجربرای  و تجارت امتیاز، سرقفای یا حق کسب و ویشه

، ذاربا تأیید مزایده گ ی که برداشتن آنها به دیوارها و سقف و کف مورد مزایده آسیب وارد ننمایدمنصوباتو تجهیزات منقول نمودن 

 مجتمع سعدیاز  در حال و آینده الذکر موارد فوقکایه خصوص  در ادعا و اعتراضی گونه وایان یافته و بدون هیچ اجارهقرارداد 

 خارج خواهد شد. 

، انجام تبایغات شهری و ویشنهادیمجوزات الزم از ادارات و سازمان های ذیربط جهت دائر نمودن شغل و کسب و کار کایه اخذ  -0

و انشعابات آب، برق، گاز و تافن، هزینه های ورسنل و کارکنان شاغل در محل  محیطی و ورداخت هزینه های شارژ مجتمع سعدی
 ی در این خصوص ندارد.و مسئولیت می باشد و مزایده گذار هیچ گونه تعهد مستأجرعهده ، بر و غیره مورد مزایده

با هماهنای  1و  1و ارائه نقشه های فاز  طرح ویشنهادی منتخب روز نسبت به تدقیق 03برنده مزایده مکاف است حداکثر ظرف  -3
 ارتبه دستااه نظهزینه های تکمیل ساخت را براساس فهرست بهاء برآورد و  اقدام ،کامل و اخذ تأییدیه دستااه نظارت مزایده گذار

 اعالم نماید.  مزایده گذار

رف حداکثر ظ طبقه ششمو راه اندازی تکمیل  طراحی،تأمین مالی، برنده مزایده به منظور تضمین انجام کایه اقدامات مربو  به  -6
 34به مباغ  معتبر مورد قبول مزایده گذار انت نامه بانکیمض فقره یک اجاره ، مکاف است همزمان با انعقاد قراردادهماه 11مهات 
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، مقررراه اندازی و شروع بهره برداری مورد مزایده در مهات  تکمیل و که در صورت عدم تسایم نمایدمزایده گذار  بهمیایارد ریال 
و مزایده گذار حق  ل و دریافت خواهد گردیدبه عنوان جریمه تأخیر و وجه التزام عدم ایفای تعهدات، وصو ضمانت نامهاین مباغ 

 کایه مستحداات و نصبیات غیرمنقول ایجـــاد شت. که در این صورت عالوه بر وصول مباغ ضمانت نامه،فسخ قرارداد را خواهد دا
 به هر میزان که باشد، به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد. تا آن زمانشده 

عالوه بر وصول مباغ ضمانت ، از سوی مزایده گذار دیار ماه ششدید مهات راه اندازی به مدت ــتم وذیرش عدم فسخ و در صورت -3

بابت جریمه تأخیر در ایفای تعهدات به صورت روزشمار وجه التزامی  نامه فوق که قبالً اجرایی گردیده است )در انتهای ماه دوازدهم(،
 باشد( 18)که قبل از انتهای ماه تا زمان شروع بهره برداری از ابتدای ماه سیزدهم درصد مباغ اجاره متعاقه 34 حداقل معادل

ر ــکس که مقرر گردیده از اجاره های سال های اول مستهاک شود، وی هزینه کردمنظور و از مباغ  مستأجر به حساب محاسبه و

 می گردد. 

که در ، قرارداد از سوی مزایده گذار قابل فسخ بوده 18وایان ماه  تاادامه تأخیر و عدم راه اندازی و شروع بهره برداری در صورت  -8

که قبالً محقق و اجرایی شده  شرایط اختصاصی اسناد مزایده حاضر 6م مندرج در بند عالوه بر وصول وجه التزا صورت تحقق فسخ

نسبت تخایه و تحویل مورد مزایده اقدام نماید و کایه مستحداات و نصبیات  کاری روز 14موظف است ظرف حداکثر  مستأجر ،است
  به هر میزان که باشد، به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد. تا آن زمانغیرمنقول ایجـــاد شده 

)با کسر سایر وجوه التزام قرارداد فیمابین در صورت  ساخت هزینه های تکمیلوس از مستهاک شدن  مکاف است برنده مزایده -9
دوره  مباغ اجاره معادلبه صورت ماهیانه  یصیاد چکفقره  11 به تعداد ،اجارهتا وایان دوره  سالیانهوجود(، در ابتدای هر دوره 

  .تسایم نمایدبه مزایده گذار  ی آن دورهبها ورداخت اجاره جهت تضمین مربوطه

  



 

   سعدی شیراز تجاری تفریحی مجتمع اجاره بلندمدت طبقه ششم مزایده اسناد

11از  1صفحه   

 :مزایدهرایط عمومی شرکت در ش

را  زایدهمامکان شرکت در  ،و دارای تجربه کاری مرتبط یاعتبارسنج تیو با قابا یرانیا تیتابع یدارا یو حقوق یقیاشخاص حق هیکا -1

 دارند.

 سهامی)ساختمان توسعه الماای بین شرکت وجه در ریال 444،444،4443، مباغ معادل یصیاد ارائه چک :شـرکت در مزایده  سـررده  -1
 (عام

 می باشد. 3/14/1044مورخ  شنبهسه روز  16:44ها تا ساعت واکتاسناد مزایده و تسایم  تحویلمهات  -3

رکت بین الماای توسعه ــالن کنفرانس شــس در محل 8/14/1044مورخ  شنبههارچصبح روز  14ها ساعتزمان بازگشایی واکت  -0
 ه دهم می باشد.ــطبق 11احمد قصیر )بخارست(، کوچه هشتم، وال، ساختمان به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان 

حضور شرکت کنندگان در مزایده یا نماینده ایشان در جاسه بازگشایی واکات با ارائه اصل معرفی نامه و ارائه اصل کارت مای و اصل  -3
جب توقف اجرای جاسه مزایده نخواهد لیکن عدم حضور آن ها مو بالمانع است؛ مزایده گذارحسب صالحدید  رسید تحویل واکت ها

 بود.

 زایدهم اجاره وایهمباغ وایین تر از صورت ناقص، مشرو ، نامفهوم، مخدوش و فاقد سررده شرکت در مزایده و یا ه که ب ویشنهادهاییبه  -6
 باشند و همچنین ویشنهادهایی که بعد از مهات تعیین شده در آگهی تسایم شوند، ترتیب اار داده نخواهد شد.

ار ــمخت ،مزایده و عدم انعقاد قرارداد با برنده به هر دلیلاز  رافـانص یا مزایده جاسه تجدید ول ویشنهادات،ــیا قب در رد مزایده گذار -3

صورت  در .می نمایند ساقط و ساب خود از خصوص این در را دعوایی طرح یا اعتراض هرگونه حق مزایده در کنندگان است. شرکت
 مسترد می گردد.ایشان ، سررده شرکت در مزایده به شرکت از سوی متقاضیرد ویشنهاد 

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

 .شد خواهد حذف

ورت به ص ،)براساس تاریخ رسید دریافت نامه( دهیمزا شنهاداتیمهات ارائه و نیقبل از آخر کاریتواند حداکثر تا دو روز یم یمتقاض -9

 .ندیرا نما شرکت در مزایدهاعالم انصراف نموده و درخواست استرداد سررده  یکتب

 مدت زمانخواهد بود.  مزایده گذارصالحدید  حسببه طور کای و باالتر  اجاره مباغبا ویشنهادهای با  ،اولویت برنده شدن در مزایده -14

  مال، انتخاب نخواهد بود. اجارهدوره یا  تجهیز و راه اندازی

حق تغییر و اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهات تسایم ویشنهادها برای خود محفوظ میدارد  مزایده گذار -11
 وبمحای خبر جنو  همشهریکثیراالنتشار  هایر شده در روزنامهــریق آگهی منتشــاز ط یا، مراتب به صورت کتبی وقوعکه در صورت 

ادها به ــدریافت ویشنه جدید اتــمهزمان ـــهمگردد و  انی میــاطالع رس www.icd.co.irرکت به آدرس ــایت شــسوبیا  و

 خواهد شد. رسانیشرکت کنندگان اطالع 

 ایهک اطالع کامل و قبولو  مزایده گذاراز سوی  آتی و ارائه ویشنهاد به منزله قبول شرو  و تکالیف تعیین شدهمزایده شرکت در  -11

 .می باشد اجاره قرارداد متن مندرج در و مفاد طیشرا

 سررده .رسید خواهد ایشان اطالع به کتبی نامه ارسال با ،معامالت کمیسیون تأیید از وس ،برنده مزایده سوم و دوم اول، نفرات اسامی  -13

 نفرات سررده. ماند خواهد باقی شرکت نزد مزایده، برنده اب قرارداد ابالغ و انعقاد و اداری مراحل سیر وایان تا سوم و دوم اول، نفرات

 رمعتب نامه معرفی با حقوقی اشخاص برای و مای کارت اصل ها، واکت تحویل رسید اصل ارائه با کاری روز 3 مدت ظرف بعد به چهارم
 .گردد می عودت شرکت نماینده مای کارت و ها واکت تحویل رسید اصل همراه به

، نسبت به مزایده گذاراز سوی  یقبول یاعالم کتب خیاز تار کاری روز 14ظرف مهات  ستیبا یم متقاضی ده،یبرنده مزا نییوس از تع  -10

 تمدید این زمان حسب صالحدید مزایده گذار مجاز خواهد بود.. دیاقدام نما مربوطهتضامین  ارائهعقد قرارداد و 

 همزاید در شرکت سررده محقق نشده و مزایدهموضوع در مهات مقرر،  ارائه مدار، و تضامین قراردادعدم  ای متقاضی در صورت انصراف -13

 تناعام صورت در که نماید سوم یا دوم نفر با قرارداد عقد به اقدام است مخیر شرکت و می گردد ضبط ارگزمزایده نفع به تماماً برنده
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مزایده  فعن به ایشان سررده که حقوقی و حقیقی اشخاص. شد خواهد ضبط مزایده گذار نفع به تماماً نیز ایشان سررده سوم، یا دوم نفر
 .نمودند ساقط و ساب خود از را کیفری و حقوقی دعوای طرح و اعتراض هرگونه حق گردد، ضبط گذار

 رایطش که برندگانی مابین باشند، داده ویشنهاد مساوی شرایط ها آن تمامی یا مزایده برندگان از نفر دو مورد که حسب صورتی در -16
همچنین  . شد خواهد اعالم برنده عنوان به دهد ارائه باالتری ویشنهاد کدام هر و شودمی برگزار حضوری مزایده ،اند داده ارائه مساوی

درصد مباغ اجاره  34یکی از برندگان حاضر به ورداخت حداقل  ،مساویو با ویشنهاد مباغ وایه اجاره برابر در صورتی که در شرایط 

توسط مستأجر انجام شده  هایشروع بهره برداری و به عبارت دیار طوالنی تر شدن دوره استهال، هزینه  ابتدای همان مربوطه از
 شرایطی هیچ تحت حضوری در مزایده ویشنهادی شرایط صورت هر دراین متقاضی به عنوان برنده نهایی انتخاب خواهد شد. باشد، 

  .باشد قبای ویشنهاد مزایده وحداقل شرایط مندرج در اسناد  وایین تر از تواند نمی

 ( اشاره کند.مجتمع سعدی شیراز طبقه ششم اجارهمتقاضی شرکت در مزایده باید در کایه مکاتبات خود به موضوع مزایده ) -13

از  دیبه منزله اقرار به بازد یاز طرف متقاض شنهادیارائه والزامی است و  مورد مزایدهتفریحی سعدی و فضای  -بازدید از مجتمع تجاری -18

 تیکامل از وضع یبوده و با آگاه موضوع مزایده تیفیو ک تیکم ات،ی، خصوصشرایطو حصول اطالع از  شهر شیرازدر واقع  مورد مزایده

ا  ــود ساب و اسقــاز خ در آینده را مزایده گذارو حق هرگونه ادعا و رجوع به  نموده است دهیمبادرت به شرکت در مزا ،آن موجود
می باشد. جهت هماهنای بازدید با شماره  متقاضیبه عهده  و سایر بررسی ها بازدید ،کایــــه هزینه های ایاب و ذهاب .دینما یم

 .نماییدتماس حاصل  411-88343303تافن 

کاف م متقاضیاست و  دهی، بر عهده برنده مزامورد مزایده اجارهوایه تعیین  یرسم یکارشناس انجام و حق الزحمه ینشر آگه های نهیهز -19

  .دیآن اقدام نما ینسبت به ورداخت نقد مزایده گذارسوی از  یانعقاد قرارداد، مطابق مباغ اعالم همزمان بااست 

 صورت به حتی عنوان هیچ تحترا  دهیموضوع مزابخشی از  یا تمام واگذاری یا به غیر انتقال حق مستأجر ،وس از انعقاد قرارداد -14
مزایده  تبیک قبای و موافقت و تأیید با مار؛ نخواهد داشتبه صورت کای یا جزئی  دیار عنوان هر یا مشارکت، وکالت صاح، نمایندگی،

 را برای خود محفوظ میدارد. مورد نظر و دریافت وجه التزامدر غیر اینصورت مزایده گذار حق فسخ قرارداد . گذار

 سیفار زبان به و دقت با و خوانا و کامل صورت به خوردگی خط بدون متقاضی توسط بایست می مزایده در شرکت تقاضای های فرم -11

 رسمی روزنامه از نسخه یک و تکمیل خود اساسنامه مطابق را مذکور های فرم بایست می حقوقی اشخاص و گردد امضاء و تکمیل

 .نمایند ضمیمه ،را (1 شماره فرم در مندرج موارد سایر و) هویتی مدار، همراه به مجاز امضاء صاحبان و تغییرات آخرین شامل
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 :شرکت در مزایده تحویلی جهتمحتویات پاکت های 

حضــوری و یا  و از طریق ویشــنهادات خود را در واکت های کامالً ال، و مهر شــدهدر مهات مقرر شــرکت کنندگان در مزایده باید 
به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر. خیابان بخارست  وسـت ویشـتاز به دبیرخانه شـرکت بین الماای توسعه ساختمان   

 مهات دریافت و تحویل اسناد تمدید نخواهد شد. نمایند. ارسال هفتمطبقه  11هشتم وال، 

نام باید د، نشومی  متمایز «ج»و « ب» ،«الف»حروف بزرگ بصورت  باالزم به ذکر است بر روی هریک از واکت های مزایده که 

 قید گردد.« مجتمع سعدی شیراز طبقه ششم اجارهبه مربو  » شرکت کننده در مزایده و همچنین عبارت و شماره تماس کامل و آدرس

 محتوای پاکت )الف( : 

 سهامی) ساختمان توسعه الماای بین شرکت وجه در ریال 444،444،4443، مباغ معادل یصیاد چک ارائه :مزایده در شرکت سپرده

 (عام

 تذکر: 

 ، نباید در اسناد و مدار، واکت )الف( قابل مشاهده باشد.ویشنهادیا توضیح اشاره کننده به  ویشنهادی اجاره مباغهیچاونه ااری از  -1
حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از فرآیند  مزایده گذارج از موارد مذکور باشد، در صورتی که محتویات واکت )الف( خار -1

 خارج نماید.  مزایده

 محتوای 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 امضای مزایده با امضاء و اار اناشت  در کنندگان : فرم مشخصات شرکت1فرم شماره -1

 (ویژه اشخاص حقیقیو تکمیل موارد مندرج در فرم مذکور )

مــزایده و وذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات شرکت در مزایده  اسنادنامه قبولی کایه مفاد مندرج در : فرم تعهد3فرم شماره  -3

 و ارائه اصل گواهی امضاء و شریک با امضاء مجاز و مهر شرکت/ اار اناشت متقاضی

 تصویر مصدق اساسنامه و مدار، ابتی شرکت برای اشخاص حقوقی شامل شماره ابت و شناسه مای و کد اقتصادی -0

مدیره و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی:  تأهینماینده و مدیرعامل و اعضای  یا و و شرکاء مدار، شناسایی اشخاص حقیقی -3
 و ارائه اصل گواهی امضاء شامل تصویر شناسنامه و تصویر کارت مای

 آخرین تغییرات صاحبان امضاء مندرج در روزنامه رسمی کشور برای اشخاص حقوقی آگهی های تأسیس و تصویر -6

 آدرس اقامتااه قانونی و تافن و کد وستی ده رقمی -3

دگان امضای مجاز در اساسنامه و یا اشخاص حقیقی، حق وکالت دادن به غیر را داشته باشند، ارائه رونوشت مصدق در صورتیکه دارن -8

 وکالتنامه رسمی الزامیست.

 توسط شخص حقیقی و شرکاء یا صاحبان امضای مجاز اشخاص حقیقی امضای ذیل کل صفحات اسناد مزایده -9

 صالحیت فنیمتقاضی جهت بررسی مستند رزومه و سوابق کاری  -14

، برآورد و مجــوزات مربوطه نوع شغل و چیدمان فضاها، تصویر وروانه شغایطرح و وروووزال نوع کسب و کار ویشنهادی شامل  -11
  اشتغال نیروی انسانی و سایر موارد حسب نظر متقاضیهزینه های تکمیل ساخت و تجهیز، برآورد 

 تضامین ارائه مالی وتعهدات جهت ورداخت  اسناد مؤید توان مالی متقاضی -11

 تذکر:

 ، نباید در اسناد و مدار، واکت )ب( قابل مشاهده باشد.ویشنهادیا توضیح اشاره کننده به  ویشنهادی اجاره مباغهیچاونه ااری از  -1
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حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از فرآیند  مزایده گذارج از موارد مذکور باشد، واکت )ب( خار در صورتی که محتویات -1
 مزایده خارج نماید. 

 محتوای پاکت )ج( :

بدون قام خوردگی و بدون هیچ توضیح و اطالعات سررده شرکت در مزایده اجاره (: فرم ارائه ویشنهاد 0فرم تکمیل شده شماره ) -1

ویژه اشخاص مهر شده) شخص حقوقی و ال، وصاحبان امضای مجاز اضافی و قید و شر )به عدد و حروف( ممهور به مهر و امضاء 

 (حقوقی

بدون قام خوردگی و بدون هیچ توضیح و اطالعات سررده شرکت در مزایده  اجاره (: فرم ارائه ویشنهاد3فرم تکمیل شده شماره ) -1

 (ویژه اشخاص حقیقیو ال، و مهر شده ) و شرکاء اضافی و قید و شر )به عدد و حروف( با امضاء و اار اناشت شخص حقیقی
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 نحوه تعیین برنده مزایده:

بدین  جاسه داده و تشکیل 8/14/1044مورخ  شنبههارچصبح روز  14ساعت در شرکت بین الماای توسعه ساختمان  معامالتکمیسیون 

 :شرح عمل خواهد نمود

 اقدام دهدر اسناد مزای مقرر میزان با مزایده در شرکت سررده و تطبیق ویشنهاددهندگان «الف» واکت بازگشایی به نسبتدر ابتدا  -1

 .نماید می

 ات و، مشخصمدار، کایه و بررسی «ب»صحیح و کامل باشد، نسبت به بازگشایی واکت « الف»واکت  مستنداتدر صورتی که  -1

 نماید. می اقدام و وروووزال کسب و کار ویشنهادی ویشنهاددهندگان کاریمه رزو

و وروووزال ویشنهادی قابل اجرا و به صرفه و صالح مجتمع  باشد کامل «ب» و «الف» های واکت در شده ارائه مدار، که درصورتی -3

 خواهد بازگشایی «ج» واکت جاسه همان در ،مجتمع باشدسعدی و ایجادکننده ارزش افزوده و هم افزایی برای صنوف مستقر در 

 اکتو ،یا عدم وذیرش طرح و وروووزال ویشنهادی شده ارائه سررده در ابهام یا و مدار، نقص صورت در یعنی اینصورت درغیر. دش

 نمناسب تری و گردیده باز باشد لــکام آنها مدار، متقاضیانی که واکت تنها لذا. شد نخواهد باز مذکور شرکت کنندگان «ج»

 دهبرن عنوانه ب ،را تأمین نماید و صرفه و صالح مجتمع سعدی و مزایده گذار وایه اعالمی حداقل شرایطزایده که ــم در ویشنهاد

 شرکت در رد یا قبو  هرگونه پيشنهاد مختار است. .گردد می اعالم و تعیین زایدهــم اییــنه

 شرکت کنندگان طبقوم، سرـــرده ســایر ــ، بجز سررده نفر اول، دوم و سمعامالتون ــوس از اعالم نتیجه مزایده توسط کمیسی

سعه بین الماای تورکت ــومی مزایده مسترد خواهد شد. چنانچه برنده مزایده وس از ابالغ کتبی شــل مندرج در شرایط عمــدستورالعم

ل و انجام تعهدات مربوطه اقدام ننماید و یا از ویشنهاد خود عدو اجاره روز کاری جهت تنظیم و انعقاد قرارداد 14ظرف مدت ساختمان 

سررده شرکت در مزایده وی به نفع شرکت بین الماای در صورت عدم تمایل و عدم صالحدید مزایده گذار به تمدید این مهات، نماید، 

مراتب به نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعالم خواهد شد. چنانچه برنده دوم نیز ظرف مهات یاد و د ــتوسعه ساختمان ضبط خواهد ش

سوم  اتب به برندهنیز به نفع فروشنده ضبط خواهد شد و مر ویرارداد و انجام تعهدات قراردادی اقدام ننماید، سررده شده نسبت به عقد ق

بدیهی  و درخصوص تجدید مزایده تصمیم گیری خواهد گردید. و به همین نحو با نفر سوم برنده نیز عمل خواهد شد اعالم خواهد شد

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

 فرم مشخصات )ویژه اشخاص حقوقی(

 
 .....................................تاریخ ابت:.. .......................... شماره ابت:....................................نام شرکت/مؤسسه:............................................................... 

.. ....................................................نام مدیرعامل: آقا/خانم....... .................... .....................کد اقتصادی:.....شناسه مای:......................................................

و ......................... ....................با کد مای:.................. ................................:...................... با سمت........................:آقا/خانم نام صاحبان امضای مجاز :

 ......................................................و با کد مای:........................ ..................................:............ با سمت..................................................:آقا/خانم

 .......................................... ................................................................................................................................................................نشانی:.......................................

 ....................................................... تافن همراه:..................................................... فاکـس:......................تافن اابت:.......... .........................کدوستی:............

 

 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال نوع فعالیت

     

     

     

     

 
 شناسایی اشخاص حقوقی که الزم است در واکت )ب( قرارگیرد:مدار،  

 (مای 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 اعضای سایر و مدیرعامل امضاء، مجاز صاحبان شناسایی مدار، و مشخصات -1
 (انتصاب تاریخ و سمت -مای کارت تصویر - شناسنامه

 شرکت مهر به ممهور اساسنامه کری نسخه یک -3

  کشور رسمی روزنامه در مندرج شرکت تغییرات آخرین آگهی و تأسیس آگهی تصویر -0
 رقمی ده وستی کد و تافن قانونی، اقامتااه آدرس -3

 امضای مجاز اشخاص حقیقیامضای ذیل کل صفحات اسناد مزایده توسط صاحبان  -6

 تضامینارائه تعهدات مالی و  ورداخت جهت متقاضی مالی توان مؤید اسناد -3

 وروووزال و طرح کسب و کار ویشنهادی جهت اجرا در طبقه ششم مجتمع سعدی -8
 

ود های دیار اطالعات خ قالب فرممی تواند در  متقاضیدر صورت نياز به توضيحات بيشتر در خصوص رزومه کاری و یا ارائه پيشنهادات فنی،  تذکر:

 ارسا  نماید.« ب»را در پاکت 

 

 قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه مدارک را می پذیرم                                                                                                                       

 متقاضیو امضای مجاز  مهر                                                                             

 



 

   سعدی شیراز تجاری تفریحی مجتمع اجاره بلندمدت طبقه ششم مزایده اسناد

11از  12صفحه   

 (2فرم شماره )

 فرم مشخصات )ویژه اشخاص حقیقی(

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

...........................................................................................................................نشانی:............................................................کدمای:.....:.............................متولد

 .....................................اابت:................. .......................... تافن..........کدوستی: ............................................................................................................................

 ..................................................تافن همراه :...

دره از: ............................... ............. صا:......................................................... فرزند:.............................. شماره شناسنامه: .............شریک نام و نام خانوادگی

..............................................................................................................متولد:....................................کدمای:...............................................نشانی:........................

........................................... تافن اابت:...................................................... ....................................................................................................................کدوستی: .

 ن همراه :.....................................................تاف

 

 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال نوع فعالیت

     

     

     

     

 
 :قرارگیرد( ب) واکت در( وجود صورت در) ایشان شرکای کایه و حقیقی اشخاص برای است الزم ذیل شناسایی مدار، کایه 

 ( مای کارت تصویر - شناسنامه توضیحات و اول صفحه تصویر) شامل شناسایی مدار، و مشخصات -1

 خوانا و دقیق صورت به همراه و( شهر کد همراه به) اابت تافن و( رقمی ده)کدوستی آدرس، -1

 رسمی اسناد دفترخانه از امضاء گواهی اصل ارائه -3

 امضای ذیل کل صفحات اسناد مزایده  -0

 تضامین ارائه تعهدات مالی و ورداخت جهت متقاضی مالی توان مؤید اسناد -3

 وروووزال و طرح کسب و کار ویشنهادی جهت اجرا در طبقه ششم مجتمع سعدی -6

 

ود های دیار اطالعات خ می تواند در قالب فرم متقاضیدر صورت نياز به توضيحات بيشتر در خصوص رزومه کاری و یا ارائه پيشنهادات فنی،  تذکر:

 ارسا  نماید.« ب»را در پاکت 

 

 قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه مدارک را می پذیرم                                                                                              

 و شرکاء اثر انگشت و امضاء متقاضی                                                                                     

 

 



 

   سعدی شیراز تجاری تفریحی مجتمع اجاره بلندمدت طبقه ششم مزایده اسناد

11از  13صفحه   

 (3فرم شماره )

 تعهـدنـامه شرکت در مزایده

 

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

.................................. :............................................... دارای شناسنامه به شماره:.......................... فرزند.................................:اینجانب شخص حقيقی:

 :شریک جناب آقای/خانم به همراه ...................................................:کد مای با............................. ...............:.......................... صادره از.........:متولد

.......................... .........:.................... متولد................... :............................................ دارای شناسنامه به شماره :فرزند.............................................. 

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

.............. و شناسه .....................:............................... به شماره ابت......................................................:سسه/تعاونیشرکت/مؤ شخص حقوقی:

 :........................ با کد مای............................:......................... به نمایندگی اینجانب....................:اقتصادی............................. و کد ................:مای

............................................. :............... با کد مای..................................:و اینجانب ..................................................:سمت ............................. با..................
 اعالم می داریم: ................................................................... :سمت اب

........................ مورخ .............................، شــرایط مندرج در روزنامه، فرم ها و کایه اسناد ( مطابق آگهی شماره .......................... روزنامه .....1

عمومی این مزایده را به دقت مطالعه نموده و کایه موارد مورد قبول بوده و از زمان بازگشایی واکت ها و انعقاد اختصاصی و و شرایط 
به طور کامل آگاه بوده فرآیند برگزاری مزایده  و همزاید موضوع بازدید به عمل آورده و از کم و کیف مزایدهموضوع  کل قرارداد مطاع و از

 و کایه تعهدات و شرایط را بدون قید و شر  می وذیرم.

 داده و متعهد )ب( قرار ، سررده مزایده را در واکت )الف( و تعهدنامه شرکت در مزایده را در واکت( با اطالع کامل از کایه شرایط مزایده1
عدم احراز هریک از شرایط مزایده یا تکمیل نبودن هریک از مدار، درخواستی یا عدم به دلیل  شوم درصورت برنده نشدن در مزایدهمی

 .منمای می هیچاونه اعتراضی نداشته باشم و حق طرح هرگونه دعوایی را از خود ساب و ساقط ،وذیرش از سوی برگزارکننده مزایده
ده مزای نزد مزایده برنده با قرارداد ابالغ و انعقاد و اداری مراحل سیر وایان تا دوم و سوم اول، نفرات ( اینجانب مطاع هستم که سررده3

 درج در شرایط عمومی مزایدهـمدار، معتبر من ارائه با کاری روز 3 مدت ظرف بعد چهارم به نفرات سررده و ماند خواهد باقی گذار

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

 نمایم.می ساقط و ساب خود از

 طور کامل ال، و مهر نمایم.ه و بداده  گردم این برگه را در واکت )ب( قرار( متعهد می0

 ...................................................................................................................................................................تلفن ثابت و همراه جهت تما  ضروری: 

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

    

 

 د و کلیه موارد مورد تأیید است                                      قرائت ش                                                                                                                             

 و شرکاء و امضاء متقاضی/ اثر انگشت مهر                                                                                                                                  

 

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



 

   سعدی شیراز تجاری تفریحی مجتمع اجاره بلندمدت طبقه ششم مزایده اسناد

11از  14صفحه   

 )ویژه اشخاص حقوقی( اجاره فرم ارائه پیشنهاد -(0فرم شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

و خانم/آقای  سمت ....................................اینجانبان خانم/آقای............................................... با کد مای ..................................... به  شخص حقوقی:

شرکت  ........................................................ در سمت .................. به........................... با کد مای .........................................................

 می نماییم. اجارهبه شرح ذیل تقاضای ................... ...................... شناسه مای............. و .......................................................... به شماره ابت ..............

 از صادره................ .......................... کد مای دارای..... .......................... فرزند...................................... ........................ اینجانب وکيل شخص حقوقی:

 صادره............................ ....................... شماره وکالتنامه طی.............................................. ........................ شرکت از نمایندگی به.......  ...............................

 .نمایم می اجاره تقاضای ذیل شرح به......... .............................................. شماره دفترخانه از

 

 تقاضای اجاره درخواست

 "تییيد دریافت اطالعات و قبو  شرایط مزایده"

بازدید  هبدینوسیاه اعالم و تأیید می نماییم کایه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیار نماینده این شرکت قرار گرفته و از مورد مزاید

و به عنوان قبول کایه  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 ویشنهاد را امضاء و اقرار می نماییم

بوده و در غیر این صورت شرکت حق ضبط سررده شرکت در مزایده این شرکت را داشته و بعداً هیچاونه ادعائی  و قرارداد اجاره اسناد مزایده

 نماییم.می ساقط و ساب خود دعوایی را از طرح و اعتراض هرگونه از طرف این شرکت قابل قبول نخواهد بود و حق

................................................. ............................................................................................................................: ...صاحبان امضای مجاز نام و نام خانوادگی

 .................................................................................................................................................................................تافن اابت و همراه جهت تماس ضروری: ......

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

 یمهر و        

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

 مبلغ اجاره پیشنهادی

 

 (ریا ................ .................................................... حروف به) ریا ......... ................................................. (عدد بهاجاره ماهيانه ) پایه پيشنهادی مبلغ

 سپرده متقاضی

 

 شماره چک/ اسناد چک/ اسناد تعهدآور
نام بانک و 

 شعبه
 مبلغ به حروف مبلغ به ریا 

  
 

             

              جمع کل

 



 

   سعدی شیراز تجاری تفریحی مجتمع اجاره بلندمدت طبقه ششم مزایده اسناد

11از  15صفحه   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

شماره ......................... صادره از اینجانب ....................................................... فرزند .................................... دارای شناسنامه به  شخص حقيقی:

فرزند ........................ دارای  به همراه شریک جناب آقای/خانم ........................................ ..................................................................... با کد مای ..........

 می نمایم. اجارهبه شرح ذیل تقاضای  ...................................شناسنامه به شماره ......................... صادره از .................................. با کد مای ...............

 کد مای با ...............................  از صادره....................................  اینجانب ............................................. فرزند وکيل شخص حقيقی:

............................. صادره از .............نمایندگی از خانم/آقای ........................................................ طی وکالتنامه شماره .... به............. .......................................

 می نمایم. جارها................................ به شرح ذیل تقاضای ............................دفترخانه شماره ......

 تقاضای اجاره درخواست

 "تییيد دریافت اطالعات و قبو  شرایط مزایده"

 ندرجمقرار گرفته و از مورد مزایده بازدید و شرایط  م توسط مسئولین مربوطه در اختیارم کایه اطالعات الزیبدینوسیاه اعالم و تأیید می نمای

م و به عنوان قبول کایه 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 یویشنهاد را امضا و اقرار می نمای

 نارا داشته و بعداً هیچاونه ادعائی از طرف اینجانب و شریک بوده و در غیر این صورت شرکت حق ضبط سررده شرکت در مزایده اینجانب اجاره

 م.یماینمی ساقط و ساب خود دعوایی را از طرح و اعتراض هرگونه قابل قبول نخواهد بود و حق

 ......... ............................................................................................................................................................................: .......متقاضی و شریک نام و نام خانوادگی

 .................................................................................................................................................................تماس ضروری: .....................تافن اابت و همراه جهت 

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

 و شریک امضاء و اثر انگشت متقاضی

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

 

 

 (ریا ................... .............................................. حروف به) ریا ......... ......................................( ............عدد به) ماهيانه اجاره پایه پيشنهادی مبلغ

 متقاضیسپرده 

 

 شماره چک/ اسناد چک/ اسناد تعهدآور
نام بانک و 

 شعبه
 مبلغ به حروف مبلغ به ریا 

                

              جمع کل

 

 پیشنهادی مبلغ اجاره



  شیراز سعدی تفریحی تجاری مجتمع ششم طبقهاجاره بلندمدت  مزایده اسناد

11از  11صفحه   

 

 شیراز سعدیتجاری تفریحی م مجتمع طبقه ششپالن  -پیوست

 

 طبقه ششمفضای 


