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 ���ه �عا�ی

 مقدمه

 تجاري مجتمع مالک، 10101855694 ملی شناسه و 142583 ثبت شماره به  )عام سهامی( ساختمان توسعه المللیبین شرکت

 اهر و تجهیز تکمیل، دارد نظر در نامیده می شود، "شرکت"حاضر  فراخوان که در اسناد شیراز شهر آباد عفیف خیابان در واقع سعدي

 بردار بهره و گذار سرمایه با وضعیت موجود به را مربع متر 1563 مساحت تقریبی به مجتمع پنجم قهطب در واقع هربازيش فضاي اندازي
 نیز توانمند وهاي جذاب، کاربردي و قابل اجرا  ایده ارائه به عالقمند حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه از لذا. نماید واگذار صالحیت واجد

 جراییا پیشنهاد و شناسایی مدارك ارائه به نسبت دگرد می دعوت ،ساخت و بهره برداري از شهربازي و تکمیل گذاريسرمایه مالی جهت
 .نمایند اقدام حاضر فراخوان اسناد در مندرج شرایط مطابق ،خودو مالی 

 : کاربريمشخصات 

  مترمربع  1563  :فضاي شهربازيمساحت تقریبی 
  تجاري سعدي  مجتمع پنجمواقع در طبقه  :شهربازيموقعیت 
  :باسـتان فارس، شـهر شـیراز، خیابان عفیف آباد، بین خیابان هاي قصـردشت و ستارخان، جن     آدرس مجتمع تجاري سـعدي 

 خیابان عرفان منش
  :هاي پوشاك، شـامل فروشـگاه هایی با کاربري   تجاري هطبق 9 طبقه شـامل  12تجاري سـعدي در  مجتمع کاربري هاي مجتمع

احداث گردیده و  طبقه پارکینگ 3و  و رستوران فودکورت، کافی شاپو بهداشـتی،  واهر و لوازم آرایشـی  کیف و کفش، طال و ج
 فعال می باشد.

 غیرباربر و گچ و  داخلی پیرامونی و دیوارهاي اي به عالوه دیوار ، صرفاً عملیات سازهفضاي شهربازيدر  :کاربري موجود یتوضع
ضاي داخل ف برقی و مکانیکی در تأسیساتساختمانی و اجراي تکمیل کلیه عملیات  .گردیده است خاك قسمتی از دیوارها اجرا

 وضع موجوددیوارهاي سبک اجرا شده در  می باشد. سرمایه گذارو آماده سازي جهت راه اندازي و بهره برداري بر عهده  شهربازي
 قابل برداشت می باشد.  ،در صورت نیاز طرح به فضاهاي وسیع

  و زیرساخت تأسیسات شامل لوله هاي آب سرد و گرم مصرفی بهداشتی و  ق مجزاداراي کنتور بر موجودفضاي  :کاربريامکانات
مترمربع  1524فضاي شهربازي شامل  .خواهد شد سرمایه گذاررایزرهاي اصلی تحویل  در محل می باشد که کانال کشی هوارسان

  می باشد. و دو درب ورود و خروج سرویس بهداشتی اختصاصیمترمربع  39 و فضاي مفید قابل بهره برداري
  شده است.  وضع موجود در پیوست یک ارائهدر مجتمع سعدي براساس آخرین طراحی  پنجمنقشه پالن طبقه 
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 :فراخوانشرایط اختصاصی شرکت در 

 پروپوزال کاربردي و معرفی دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در تجهیز شهربازي  و طرح ارائه لزوم -1
  مستند و مرتبط کاري رزومه لزوم ارائه -2
 فضاي کاربري وضعیت موجود لزوم بازدید از مجتمع تجاري سعدي و  -3

پیشنهاد مالی از سوي متقاضی به صورت اجاره یا مشارکت در درآمد صندوق یا روش هاي دیگر. این  برنامه درآمدزایی ولزوم ارائه  -4
 موارد زیر باشد: برنامه باید شامل

 و تجهیز کاربري ساخت تکمیل عملیات جهت نیاز هاي مورد هزینه میزان برآورد تقریبی •
 محاسبات برآورد میزان درآمد شهربازي با ارائه جداول مبانی •
 بهره برداري الزم جهت تکمیل ساخت و مدت زمان پیش بینی •
 ماه 6: برداري بهره شروع تا تجهیز و تکمیل جهت مهلت حداکثر •
 سال 15: اندازي راه و تکمیل از پس برداري بهره زمان مدت حداکثر •

 

 :فراخوانرایط عمومی شرکت در ش

 را دارند. فراخوانامکان شرکت در  ،یاعتبارسنج تیو با قابل یرانیا تیتابع يدارا یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل -1
 می باشد. 2/5/1401مورخ  شنبهیکروز  16:00ها تا ساعت تو تسلیم پاک فراخواناسناد  تحویلمهلت  -2
رکت بین المللی توسعه ــالن کنفرانس شــدر محل س 4/5/1401مورخ  شنبه سهصبح روز  10زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  -3

 ه دهم می باشد.ــقطب 11تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پالك  ساختمان به نشانی
یا نماینده ایشان در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه اصل معرفی نامه و ارائه اصل کارت ملی و اصل  فراخوانحضور شرکت کنندگان در  -4

خواهد ن باگشایی پاکاتبالمانع بوده لیکن عدم حضور آن ها موجب توقف اجراي جلسه  شرکتحسب صالحدید  رسید تحویل پاکت ها
 بود.

 پیشنهادهایی که بعد از مهلت تعیین شده در آگهی تسلیم شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.به  -5
 ای اعتراض هرگونه حق فراخوان در کنندگان ار است. شرکتــمخت فراخوان جلسه تجدید و یا ول پیشنهاداتــیا قب در رد شرکت -6

  .نمودند اقطــس و سلب خود از خصوص این در را دعوایی طرح
 ات،خصوصی شرایط، از اطالع حصول و شیراز شهر در سعدي تجاري مجتمع از بازدید به اقرار منزله به متقاضی طرف از پیشنهادارائه  -7

 رکتش به مبادرت سعدي، مجتمع فضاي شهربازي موجود وضعیت از کامل آگاهی بامتقاضی  و بوده فراخوان موضوع کیفیت و کمیت
 هماهنگی جهت. باشد می سرمایه گذار عهده به ها بررسی سایر و بازدید ذهاب، و ایاب هاي هزینه کلیــــه. است نموده فراخوان در

 .نمایید حاصل تماس 021-88505347 تلفن شماره با بازدید
 ارسیف زبان به و دقت با و خوانا و کامل صورت به خوردگی خط بدون متقاضی توسط بایست می فراخوان در شرکت تقاضاي هاي فرم -8

 .نمایند تکمیل خود اساسنامه مطابق را مذکور هاي فرم بایست می حقوقی اشخاص و گردد امضاء و تکمیل
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 :فراخوانشرکت در  تحویلی جهتمحتویات پاکت هاي 
پست حضوري و یا  و از طریق پیشنهادات خود را در پاکت هاي کامالً الك و مهر شدهدر مهلت مقرر باید  فراخوانشـرکت کنندگان در  

به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر. خیابان بخارست هشتم  پیشـتاز به دبیرخانه شـرکت بین المللی توسعه ساختمان  
 مهلت دریافت و تحویل اسناد تمدید نخواهد شد. نمایند. ارسال هفتمطبقه  11پالك 

نام کامل و باید د، نشومی  متمایز »ب« و »الف«حروف بزرگ بصورت  باکه  فراخوانالزم به ذکر است بر روي هریک از پاکت هاي 
 »مجتمع تجاري سعدي فراخوان تکمیل ساخت، تجهیز و بهره برداري ازبه مربوط « آدرس شرکت کننده در مزایده و همچنین عبارت

 قید گردد.

 پاکت (الف) :  محتویات
با امضاء مجاز و مهر شرکت و تکمیل موارد مندرج در فرم مذکور  فراخوان کنندگان در : فرم مشخصات شرکت1فرم شماره -1

 )ویژه اشخاص حقوقی(

و ارائه اصل گواهی رکاء شخص حقیقی و ش با امضاء و اثر انگشت فراخوان در کنندگان : فرم مشخصات شرکت2فرم شماره -2
 )ویژه اشخاص حقیقیو تکمیل موارد مندرج در فرم مذکور ( ایشانامضاي 

و پذیرش مسئولیت هاي ناشی  فراخوان و اختصاصی نامه قبولی کلیه مفاد مندرج در شـــرایط عمومی: فرم تعهد3فرم شماره  -3
 و ارائه اصل گواهی امضاء با امضاء مجاز و مهر شرکت/ اثر انگشت متقاضی فراخواناز مقررات شرکت در 

 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 مدارك شناسایی اشخاص حقیقی و -5

 و ارائه اصل گواهی امضاء شامل تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی
 تصویر آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضاء مندرج در روزنامه رسمی کشور براي اشخاص حقوقی -6
 آدرس اقامتگاه قانونی و تلفن و کد پستی ده رقمی -7
به همراه اثر انگشت و یا صاحبان امضاي مجاز اشخاص توسط شخص حقیقی و شرکاء  اخوانفرامضاي ذیل کل صفحات اسناد  -8

 به همراه مهر شرکت قیحقو
 جهت پرداخت ثمن معامله  اسناد مؤید توان مالی متقاضیتصویر  -9
 تذکر:
 مشاهده باشد.هیچگونه اثري از قیمت یا توضیح اشاره کننده به قیمت، نباید در اسناد و مدارك پاکت (ب) قابل  .1
حق دارد شرکت کننده حقیقی یا حقوقی را از  سرمایه گذارج از موارد مذکور باشد، پاکت (ب) خار در صورتی که محتویات .2

 خارج نماید.  فراخوانفرآیند 

 ) :بپاکت ( محتویات
بدون قلم خوردگی و بدون هیچ توضیح اضافی و قید و شرط(به  اجرایی و مالی پیشنهادایده و ): فرم ارائه 4فرم تکمیل شده شماره ( .1

  )مهر شده(ویژه اشخاص حقوقی شخص حقوقی و الك و عدد و حروف) ممهور به مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز
بدون قلم خوردگی و بدون هیچ توضیح اضافی و قید و شرط(به  مالی و اجرایی پیشنهاد و ایده ارائه): فرم 5فرم تکمیل شده شماره ( .2

 )و الك و مهر شده (ویژه اشخاص حقیقی شرکاءو عدد و حروف) با امضاء و اثر انگشت شخص حقیقی 
 کلیه جداول محاسبات مالی هزینه کرد و درآمد جهت تکمیل، تجهیز و بهره برداري از کاربري شهربازي  .3
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 :فراخوان نحوه تعیین برنده
تشکیل جلسه داده و به صورت زیر عمل  4/5/1401مورخ  سه شنبهصبح روز  10در ساعت تیم کارشناسی به منظور بررسی اسناد واصله 

 می نماید:
 و »فال« پاکت مدارك بررسی از پس و نماید می دامــاقفراخوان  دهندگان دپیشنها »الف« پاکت اییــبازگش به نسبت در ابتدا -1

 ودننم باز به نسبت جلسه همان در باشد، کامل شده ارائه مدارك که درصورتی ،مدارك شناسایی و رزومه کاري متقاضیانبررسی 
 . نمود خواهد اقــدام »ب« پاکت

 پاکت تنها لذا. شد نخواهد باز مذکور پیشنهادکنندگان »ب« پاکت شده، ارائه در مستندات ابهام یا و مدارك نقص صورت در -2
بی ایده برتر مورد ارزیا و برنامه مالیهاي ارائه شده بررسی گردیده پیشنهاد و گردیده باز باشد لــکام آنها مدارك کهمتقاضیانی 

ایده برتر در زمان مقتضی جلسه حضوري برگزار خواهد شد و دهنده رائهدقیق تر قرار خواهد گرفت. در صورت لزوم با متقاضی و ا
  .گردد می اعالم و تعیین فراخوان اییــنه برنده عنوانه بمتقاضی فوق الذکر  ،در صورت توافق نهایی

 در رد یا قبول هرگونه پیشنهاد مختار است. شرکت تذکر:

 خواهد شد. آغاز  فرآیند انعقاد قرارداد براساس پیشنهاد واصله و توافق نهایی حاصله ،هــالم نتیجــپس از اع -3
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 )1(فرم شماره 

 مشخصات (ویژه اشخاص حقوقی)فرم 

 
 :..............................................ملی شناسه:................................ ثبت تاریخ:............................ ثبت شماره............................. .:..........................شرکت نام 

.............. .................:..................خانم/آقا:  مجاز امضاي صاحبان نام: ............................................ مدیرعامل نام........  ...............:..................اقتصادي کد

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

..........................................................................................................  ...........................:............................نشانی:...................................................... ملی کد با

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

 
 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال نوع فعالیت

     
     
     
     
     

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

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

 سمت و تاریخ انتصاب) -تصویر کارت ملی -شناسنامه 

 یک نسخه کپی اساسنامه ممهور به مهر شرکت -3

 مندرج در روزنامه رسمی کشور  شرکتآگهی آخرین تغییرات  آگهی تأسیس و تصویر -4

 به همراه مهر شرکت قیتوسط صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقو فراخوانامضاي ذیل کل صفحات اسناد  -5
 آدرس اقامتگاه قانونی، تلفن و کد پستی ده رقمی -6

 جهت پرداخت ثمن معامله و تضمین اقساط توان مالی متقاضیاسناد مؤید  -7
 

 
 را می پذیرم                                               مدارك و اطالعات فوق قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه                                                                         

 مهر و امضاء متقاضی                                                                             
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 )2فرم شماره (

 فرم مشخصات (ویژه اشخاص حقیقی)

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

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

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

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

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

..............................................................................................................:.....................ینشان:..............................................کدملی:....................................متولد

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

 
 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال نوع فعالیت

     
     
     
     
     

 
 در پاکت (ب) قرارگیرد: شرکاي ایشان (در صورت وجود)کلیه  و اشخاص حقیقی براي الزم استذیل  مدارك شناساییکلیه  

 ملی)  کارت تصویر - شناسنامه صفحه اول و توضیحات مدارك شناسایی اشخاص حقیقی شامل (تصویرمشخصات و  -1
 و خواناصورت دقیق ه ب و همراه (به همراه کد شهر) ثابت تلفن و (ده رقمی)، کدپستیآدرس -2
 رسمی.اسناد ارائه اصل گواهی امضاء از دفترخانه  -3
 به همراه اثر انگشتتوسط شخص حقیقی و شرکاء  فراخوانامضاي ذیل کل صفحات اسناد  -4
 جهت پرداخت ثمن معامله و تضمین اقساط یمتقاض یتوان مال دیاسناد مؤ -5

 را می پذیرم            و اطالعات فوق قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه مدارك                                                                                   

 و شرکاء اثر انگشت و امضاء متقاضی                                                                                     
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 )3فرم شماره (

 فراخوانتعهـدنـامه شرکت در 

 
 ....................... ......................... مورخ ............................ به شماره ................منتشره در روزنامه .. فراخوانبا توجه به آگهی 

ه داراي شناسنامه به شمار اینجانب ............................................................... فرزند ............................................... شخص حقیقی:

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

 ................ اعالم می داریم:.......................... صادره از ................................................ با کد ملی .......................................

........................................................... به شماره ثبت ............................... و شناسه ............................ شرکت/مؤسسه قوقی:شخص ح
... به نمایندگی اینجانب ................................................. با کد ملی ملی............................................ و کد اقتصادي .....................................

..................... به سمت ......................... و اینجانب .................................. با کد ملی .......................................................................... به سمت .........
 اعالم می داریم:به عنوان صاحبان امضاي مجاز شرکت ................. ...........................

در روزنامه، فرم ها و کلیه اسناد  یط مندرج) مطابق آگهی شماره .......................... روزنامه ............................. مورخ .............................، شــرا1
نحوه  را به دقت مطالعه نموده و کلیه موارد مورد قبول بوده و از زمان بازگشایی پاکت ها و فراخواناین  و احتصاصی و شرایط عمومی

 وکاربري موضوع فراخوان  موجود وضعیت بازدید به عمل آورده و از کم و کیف فراخوانموضوع  کل و ازبوده انعقاد قرارداد مطلع  توافق و
 به طور کامل آگاه بوده و کلیه تعهدات و شرایط را بدون قید و شرط می پذیرم. فراخوانفرآیند برگزاري 

 و بطور کامل الك و مهر نمایم.) قرارداده الفگردم این برگه را در پاکت () متعهد می2

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

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

 

 مورد تأیید است                                       فوق کلیه موارد صحت قرائت شد و                                                                                                                          
 و شرکاء امضاء متقاضیو / اثر انگشت مهر                                                                                                                             
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 فرم ارائه پیشنهاد (ویژه اشخاص حقوقی) -)4فرم شماره (

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  ........................................ مورخ ................................. شماره با توجه به آگهی منتشره در روزنامه .................................................
.......... به سمت....................................................... و اینجانبان خانم/آقاي..................................................... با کد ملی...........................................

..... به سمت........................................................... ............................................................ با کد ملی.......................................................خانم/آقاي ....
.............................................. به شماره ثبت ................................. و شناسه ملی در شرکت ........................به عنوان صاحبان امضاي مجاز 

 می نماییم. پیشنهاد ایده و برنامه مالی خود را ارائه..................................................... به شرح ذیل 

 پیشنهاداعالم 

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

 زيایده و طرح شهربا پیشنهادي

 : (جداول تفصیلی را به طور جداگانه پیوست نمایید.)براي شهربازي شرح کامل ایده پیشنهادي

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 مهر متقاضی و امضاء مجاز
 

 

 

 مالی: (جداول تفصیلی محاسبات را به طور جداگانه پیوست نمایید.)شرح کامل پیشنهاد و برنامه 

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 مهر متقاضی و امضاء مجاز
 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  ................................. مورخ .............................. شماره با توجه به آگهی مزایده منتشره در روزنامه ...................................
........ فرزند .................................. داراي شناسنامه به شماره ......................... صادره از اینجانب ............................................... شخص حقیقی:

................ داراي شناسنامه ....فرزند .......به همراه شریک ........................................ .............................. با کد ملی .................................................. 
پیشنهاد ایده و برنامه مالی به شرح ذیل  ..............به شماره ......................... صادره از .................................. با کد ملی ....................................

 می نمایم. خود را ارائه

 پیشنهاداعالم 

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

 پیشنهاد ایده و طرح شهربازي

 شرح کامل ایده پیشنهادي براي شهربازي: (جداول تفصیلی را به طور جداگانه پیوست نمایید.)

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 و شرکاء امضاء متقاضیاثر انگشت و 
 

 

 

 شرح کامل پیشنهاد و برنامه مالی: (جداول تفصیلی محاسبات را به طور جداگانه پیوست نمایید.)

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 و شرکاء امضاء متقاضیاثر انگشت و 
 

 

 

 مالی پیشنهاد
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