اسناد مزایده اجاره و بهره برداری از مجموعه رستوران و تاالرها
بسمه تعالي
شرایط مزایده

مشخصات مشروحه مزایده
 .1مﻮﺿﻮﻉ مزایده :مزایده اجاره و بهره برداري از رستوران و تاالرهاي پذیرایی مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی
جمهوري اسالمی ایران.
 .2محل مﻮﺿﻮﻉ مزایده :تهران -شیان -میدان شهید طجرلو -خیابان شهید طجرلو شرقی  -مجموعه فرهنگی رفاهی
ورزشی کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران.
 .3مدت زمان اجاره و بهره برداری :سه سال.
 .4مﻮجر :موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران.
 .5دستگاه مزایده گزار :امور رفاهی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران.
 .6تﻀمﯿﻦ شرﮐﺖ در مزایده :به مبلغ ( 1.000.000.000یک میلیارد) ریال به صورت ﺿمانت نامه بانکی یا چک تضمین
شده بانکی به نفع موجر(موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران) با قید موﺿوع مزایده و مبلغ تضمین،
داراي سه ماه اعتبار و قابل تمدید تا سه ماه دیگر ،مورد قبول خواهد بود ،که باید همراه با اسناد مزایده در پاکت «الف»
به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.
 .7اشخاص حقیقی توانمند و اشخاص حقوقی که مطابق با اساسنامه اجازه فعالیت هم راستا با موﺿوع مزایده را دارند و
حداقل  5سال در این زمینه فعالیت داشته اند ،مجاز به شرکت در مزایده می باشند.
 .8برندگان اول ،دوم و سوم مزایده پس از تأیید صالحیتهاي الزم براساس قیمت کل پیشنهادي ارائه شده توسط پیشنهاد
دهنده ،تعیین و ﺿمانت نامههاي شرکت در مزایده آنها تا زمان عقد قرارداد نهایی نگهداري میشود و درصورتیکه برنده
اول از انعقاد قرارداد به هر دلیل سرباز زند ،سپرده شرکت در مزایده او به نفع مزایدهگزار ﺿبط و با برنده بعدي جهت
انعقاد قرارداد م کاتبه و به روش فوق عمل خواهد شد ،ﺿمنا هر یک از نفرات اول ،دوم و سوم در صورت انصراف ،حق
دریافت سپرده را نخواهند داشت ،الزم به تذکر است موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا با در نظر گرفتن صرفه و
صالح خود در رد و یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار است.
 .9پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را در پاکت الف ،ب و ج ،به صورت درب بسته به شرح ذیل تحویل دهند:
پاﮐﺖ الف :حاوي تضمین شرکت در مزایده
پاﮐﺖ ب:
 )1برگ مشخصات پیشنهاده دهنده مهر و امضاء شده( .فرم شماره )1
 )2برگ شرایط مزایده مهر و امضاء شده.
 )3پیش نویس قرارداد و ﺿمائم با مهر و امضاي پیشنهاد دهنده.
 )4پیوست شماره  2 ،1و  3مهر و امضاء شده.
 )5کلیه گواهی و سوابق حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی.
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 )6رونوشت شناسنامه صاحبان امضاء مجاز
 )7رونوشت کارت ملی صاحبان امضاء مجاز
 )8رونوشت اساسنامه براي اشخاص حقوقی
 )9رونوشت آخرین تغییرات شرکت مربوط به دو سال گذشته براي اشخاص حقوقی
 )10رونوشت آگهی روزنامه رسمی براي اشخاص حقوقی
 )11مشخخصخات کلیه قراردادهاي  5سخال گذشخته در خصخوص داشختن سخابقه کاري در زمینه اجاره
تاالر پذیرایی و رسختوران شخامل :عنوان ،آدرس و شخماره تماس ،نام کارفرما ،مدت پیمان و تاریخ
شخخروع و پایان قرارداد (و ذکر علت در صخخورت فسخخخ یا خاتمه پیمان) ،و داشخختن حداقل  3مورد
قرارداد مشابه به همراه حسن انجام کار از هر قرارداد( .فرم شماره )2
 )12لیسخخت نفرات کلیدي که اسخخامی آنها توسخخط آن شخخرکت به سخخازمان تامین اجتماعی ارسخخال
میگردد( .براي اشخاص حقوقی)
 )13ارائه تصخویر گواهی ببت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با اعتبار روز و سخال ،کد اقتصخادي و
شناسه ملی اشخاص حقوقی الزامی است( .براي اشخاص حقوقی)
 )14ارائه گزارش یک ساله گردش حساب ،ممهور به مهر بانک ذیربط ،جهت احراز توانایی مالی.
 )15در صخورت داشختن مجوز از اصخناف براي مراکز فعالیت پیشخین ،نسخبت به ارائه تصخویر مجوز اقدام
نمایید.
پاﮐﺖ ج:
فرم شماره ( 3برگ اعالم پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده.
 .10پیشخنهاد دهنده باید تمام اسخناد و مدارم مزایده را بدون تغییر ،حذف یا قراردادن شخرط در آن تکمیل ،تنظیم و مهر و
امضاء نموده و به دستگاه مزایده گزار تسلیم نماید.
 .11برنده مزایده متعهد است ﺿمانت نامه انجام تعهدات را ظرف مدت حداکثر یک هفته از تاریخ ابالغ کتبی موجر ارئه نماید،
در صورت تاخیر در ارائه ﺿمانتنامه یاد شده ،موجر اختیار دارد ،ﺿمن ﺿبط ﺿمانت نامه شرکت در مزایده ،نسبت به
عقد قرارداد اجاره با برنده دوم مزایده (واجد شرایط) اقدام نماید.
 .12اسناد مزایده از تاریخ  1399/11/06لغایت  1399/11/16باهماهنگی قبلی با شماره تلفن  72415414و ارائه معرفی
نامه در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.
 .13هرگاه اطالع حاصل شد که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند و درنتیجه آن زیانی به موجر وارد آید طبق قانون
مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب  1384/02/19با آنان رفتار خواهد شد.
 .14هر گونه پام شخدگی ،قلم خوردگی یا تغییر در عبارت ها یا ارقام ،باید با امضخاي مجاز و مهر مزایده گر ،مورد تأیید قرار
گیرد.
 .15پیشنهادهاي مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ،خدشه ،عیب ،نقص و قلم خوردگی
نداشخته باشخد .در صخورت وجود خدشخه یا نقص در اسخناد و مدارم مزایده ،یا ارائه پیشخنهاد مشخروط ،مبهم و بر خالف
شخرایط مزایده و یا نداشختن تضخمین کافی ،آن پیشخنهاد مردود اسخت و عینا به پیشخنهاد دهنده مسخترد می شخود .نام این

مهر و امضاء های مجاز متقاضي

اسناد مزایده اجاره و بهره برداری از مجموعه رستوران و تاالرها

پیشخنهاد دهندگان به معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاسخت جمهوري اعالم میشخود تا اقدام هاي الزم در مورد
آنان به عمل آید.
 .16برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه نسبت به ارائه جواز کسب اقدام نماید.
 .17پیشنهاد دهنده با امضاء شرایط مزایده و پیش نویس قرارداد اعالم می نماید که از کلیه شروط مطلع و آگاه بوده و محل
اجراي کار را بازدید نموده است و مشمول الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت
در معامالت دولتی و کشوري مصوب  1337/10/22نمیباشد و چنانچه خالف ان بابت شود موسسه می تواند ﺿمن فسخ
قرارداد،کلیه خسارات وارده را از ایشان مطالبه نماید.
 .18برنده مزایده اذعان و اقرار می نماید که مشخصات و شرایط مزایده را بدقت بررسی نموده و از کلیه مسائل و شرایط
مندرج از قبیل محل کار  ،دستمزد کارگران ،قیمت ملزومات و غیره اطالع کافی داشته و مورد اجاره را رویت نموده و با
وقوف کامل از محل وقوع ،حدود و مشخصات آن را قبول و اقدام به انعقاد قرارداد می نماید و هیچ گونه موﺿوع نامفهوم
و مبهمی براي ایشان در زمان امضاي فرم شرایط مزایده وجود ندارد که نهایتا نتواند استناد به عدم آگاهی نموده و منجر
به وصول تخفیف و یا هرگونه مطالبه اي را بنماید.
 .19اطالعات شفاهی ارائه شده از سوي مزایده گزار ،تعهدي براي مزایده گزار ایجاد نمی کند .مگر آن که طی الحاقیه اي به
اسناد مزایده افزوده شود.
 .20درصورتی که یک یا چند قسمت از اسناد مزاید ه حذف و یا به امضاء پیشنهاد دهنده نرسیده باشد ،تسلیم پیشنهاد به
منزله قبول تمام شرایط مزایده از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.
 .21بازدید از محل مورد اجاره توسط بهره بردار به منظور اطالع از شرایط موجود بایستی با هماهنگی امور رفاهی و قبل از
ارائه پیشنهاد انجام گردد ،زیرا بعدا هیچ یک از ادعاهاي بهره بردار بابت جبران هزینه هاي اﺿافی و یا موارد مشابه آن ها
پذیرفته نخواهد شد.
 .22چنانچه پس از دریافت اسناد مزایده ،مایل به مشارکت در آن نیستید ،مراتب را تا آخر وقت اداري  1399/11/18به
صورت کتبی به این امور اطالع دهید.
 .23چنانچه پیمانکاران در مورد اسناد مزایده نیازمند توﺿیحات تکمیلی باشند ،پرسش هاي خود را حداکثر تا ساعت  14روز
 1399/11/21کتبا ،تسلیم خواهند نمود ،پاسخ به شرکت کنندگان در مزایده ابالغ خواهد شد.
 .24کلیه بهره برداران می توانند جهت دریافت توﺿیحات تکمیلی همه روزه از ساعت  8:30الی  14:30با شماره تلفن
 72415454تماس حاصل نمایند.
 .25پیشنهاد شرکت در مزایده می بایست حداکثر تا ساعت 14مورخ  1399/11/25به آدرس تهران -شیان -میدان شهید
طجرلو -خیابان طجرلو شرقی -مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی -ساختمان موسسه خدمات رفاهی ،امور
رفاهی ،در قبال اخذ رسید تسلیم گردد .پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود ،دریافت نخواهد گردید.
 .26مزایده گزار ممکن است به تشخیص خود ،مهلت تسلیم یا گشایش پیشنهاد ها را تمدید کند .در این حالت ،تمام حقوق
و تعهد هاي مزایده گزار و پیشنهاد دهندگان ،تابع مهلت تمدید شده است.
 .27پیشنهاد هاي واصله ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم پیشنهاد ها در کمیسیون معامالت بدون حضور شرکت کننده
در مزایده مفتوح و قرائت می شخود و درصخورتی که مدارم پاکت «ب» تکمیل و مورد توافق اعضخاي کمیسخیون باشخد،
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بعد از تایید صخخالحیت متقاﺿخخی ،پاکت «ج» در حضخخور اعضخخا بازگشخخایی خواهد شخخد و در صخخورت عدم موافقت اعضخخاء
کمیسخیون با مدارم پاکت «ب» و رد صخالحیت متقاﺿخی توسخط موسخسخه ،پاکت پیشخنهاد قیمت (پاکت «ج») بازگشخایی
نخواهد شخد و متقاﺿخی از دور مزایده خارج و پس از آن نفرات اول و دوم مزایده تعیین خواهند شخد .پس از تعیین نفرات
اول ،دوم و سوم چک سپرده دیگر شرکت کنندگان ظرف مدت  48ساعت عودت خواهد شد.
 .28سپرده شرکت در مزایده نفر دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مزایده مسترد می گردد.
 .29برندگان اول ،دوم و سوم مزایده بر اساس آیین نامه تعیین برنده مزایده ،آیین نامه معامالت موجر و دیگر مقررات توسط
دستگاه مزایده گزار تعیین می شوند.
 .30در صورت کفایت محتویات پاکت ب ،پاکت ج گشوده و کمیسیون مزایده با توجه به نظر کمیسیون در مورد مناسب ترین
قیمت تصمیم خواهد گرفت.
 .31نتیجه مزایده حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ بازگشایی پیشنهادات به نفر اول مزایده ابالغ خواهد شد.
 .32این موسسه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد ،مختار است و هرگونه اعتراض
از سوي متقاﺿیان قابل قبول نمی باشد..
 .33با توجه به شرایط خاص مجموعه و ﺿرورت ارائه خدمات مطلوب داشتن توانایی مالی (سرمایه در گردش) و قدرت سرمایه
گذاري از سوي شرکت کنندگان الزامی بوده است.
 .34موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران از موسسه هاي غیر دولتی است.
 .35مزایدهگزار ،این حق را براي خود محفوﻅ می دارد که قبل از انتخاب بهره بردار ،صحت و سقم اطالعات فراهم شده از
سوي شرکت کننده در مزایده را بررسی کند؛ و مزایده گر با تسلیم پیشنهاد ،این حق بررسی را از سوي مزایدهگزار،
میپذیرد.
 .36هرگاه در جریان مزایده ،اطالع حاصخخخل شخخخود که مزایده گرانی به زیان مزایده گزار یا منافع جمهوري اسخخخالمی ایران
مصخالحه کرده اند و مراتب به مزایده گزار گزارش شخود و در صخورتی که به تشخخیص مزایده گزار ،این امر صخورت گرفته
باشخد ،مزایده لغو خواهد شخد و مزایده گزار گزارش امر را با درج نام پیشخنهاد دهندگانی که در این جریان شخرکت داشخته
اند ،براي اقدام قانونی به مراجع ذیصالح و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارسال خواهد کرد.
 .37هنگام ارزیابی پیشخنهادها ،مزایده گزار ممکن اسخت به تشخخیص خود ،از مزایده گران درخواسخت ارائه توﺿخید در مورد
پیشخنهادهایشخان بنماید .درخواسخت ارائه توﺿخیحات و پاسخخ آن ،به صخورت مکتوب بوده و نباید هیچ گونه تغییري در
قیمت یا اصخل پیشخنهاد خواسخته و یا داده شخود .توﺿخیحات یا اطالعات فراهم شخده به صخورت مکتوب ،جزء جدانشخدنی
پیشنهاد محسوب می شود.
 .38کلیه هزینه هاي کارشناسی و چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
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 .39تجدید نظر دراسناد مزایده وصدور الحاقﯿه
 )1مزاید ه گزار می تواند در هر زمان تا قبل از زمان تعیین شخخده براي تسخخلیم پیشخخنهاد ها ،در پاسخخخ به توﺿخخیحات
درخواسخت شخده از سخوي مزایده گران یا به هر دلیل دیگر و یا با صخالحدید خود ،با صخدور الحاقیه هایی ،در اسخناد
مزایده تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد.
 )2هرگاه تجدید نظر در اسخخناد مزایده مسخختلزم تغییر کارهاي موﺿخخوع مزایده باشخخد ،باید مراتب طی الحاقیه اي به
مزایده گران اعالم گردد و فرصخت کافی براي اعمال اصخالح و تغییر به ایشخان داده شخود .مزایده گران باید بی درنگ
وصخول الحاقیه را اعالم کنند و چنین فرض خواهد شخد که اطالعات درج شخده در آن ،از سخوي آنها مورد توجه قرار
خواهد گرفت.
 .40تمام صفحه هاي و برگه هاي اسناد مزایده و پیشنهاد ،باید به امضاي مجاز مزایده گر رسیده و مهر شود.
 .41پیشنهاد باید داراي تاریخ باشد.
 .42مدت اعتبار پﯿشننهاد مزایده :پیشخنهاد ها باید از هر حیث از آخرین موعد تسخلیم پیشخنهاد هاي براي مدتی که در
شخرایط مزایده مشخخص شخده اسخت ،معتبر باشخند .پیشخنهاد هایی که براي مدت کمتري اعتبار داشخته باشخند ،از سخوي
مزایده گزار رد خواهند شد.
 .43شخرکت در مزایده و تسخلیم پیشخنهاد ،به منزلة آن تلقی خواهد شخد که مزایده گر تمام اسخناد مزایده را به دقت مطالعه
کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که یک مزایده گر با تجربه می تواند به دسخخت آورد ،به دسخخت آورده اسخخت و
ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مزایده وجود ندارد.
 .44رستوران و کليه تاالرها و اطاق عقد و پارکينگ ها و همچنين کليه متعلقات مربوطه شامل بنا ،تأسيسات مکانيکي تأسيسات برق،
ماشين آالت و تجهيزات سنگين آشپزخانه در زمان تحويل ،صورتجلسه شده و بصورت سالم و قابل بهره برداری تحويل مستاجر مي
شود و در طول مدت بهره برداری هر دو هفته يک بار از کليه قسمت ها توسط نماينده مؤسسه خدمات رفاهي بازديد شده و براساس
اعالم نظر مربوطه برنده مزايده موظف به رفع نقايص موجود ،حداکثر تا بازديد بعدی خواهد بود.
دستگاه مزایده گزار
مﻮسسه خدمات رفاهي ﮐشتﯿراني ج.ا.ا

پﯿشنهاد دهنده
نام و نام خانﻮادگي امﻀاء مجاز
تعهد آور پﯿشنهاد دهنده
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فرم شماره یک :برگ مشخصات پيشنهاد دهنده
مشخصات شخص حقوقي:
نام و نوع شركت:

ثبت شده در:

شمارة ثبت:

نام و نام خانوادگي نماینده مجاز:
آدرس:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

شناسه ملي:

كد اقتصادی:

مشخصات شخص حقیقي:
نام و نام خانوادگي:

تاریخ تولد:

شمارة ملي:

آدرس:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

شماره شناسنامه:

نام پدر:
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فرم شماره دو :مشخصات رستوران و تاالرهایی که در تملک یا
اجاره بهره بردار بوده

ردیف

نام تاالر/رستﻮران

تلفﻦ

تاریخ بهره

مدت زمان

برداری

بهره برداری

آدرس

1

2

3

4

5
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فرم شماره سه :پيشنهاد قيمت شرکت در مزایده
اینجانب نام شرکت /موسسه /سازمان ......................................................................... :شماره ببت  ...............................شناسه ملی
 ............................شماره اقتصادي  ...........................................نشانی .............................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................تلفن بابت ....................................
تلفن همراه  .....................................نمایندگان مجاز .......................................... :به سمت  .......................................و ......................................
به سمت ...............................................تلفن  ........................فاکس ...............................دارنده حساب جاري به شماره ................................
نزد بانک  ...........................شعبه .................
براساس موارد مندرج در فرم شرایط آمادگی خود را جهت شرکت در مزایده فوق بابت اجاره و بهره برداري از ساختمان مورد
نظر واقع در مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی ج.ا.ا متعلق به مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا که قبال محل مذکور
را رویت کرده و از کم و کیف آن اطالع پیدا کرده ام اعالم و ﺿمن موافقت با پرداخت مبلغ  5.000.000.000ریال معادل پانصد
میلیون تومان بعنوان ودیعه و به صورت قرض الحسنه به حساب موسسه خدمات رفاهی به عنوان اجاره بهاي بابت ،اجاره بهاي
پیشنهادي خود براي سال اول را مبلغ  ................................ریال (به حروف ..........................................................................
 ...................................................ریال) به صورت ناخالص و اجاره سال دوم و سوم را با افزایش  20درصدي اعالم و ﺿمیمه این فرم
تصویر یک فقره چک بانکی تضمین شده به شماره  ..............................مورخ  ..................به عهده بانک  ........................به مبلغ یک
میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان تقدیم می نمایم.
اعتبار این قیمت پیشخخنهادي از تاریخ امضخخاء اسخخناد مزایده (مورخ  )..........................به مدت  90روز بوده و هنگامی که برگزار
کننده مزایده قیمت مزبور را ظرف مدت پیش گفته تایید کند ،شخخخرکت  .....................................................متعهد میگردد با همان
شرایط مندرج در اسناد مزایده مبادرت به انعقاد قرارداد با کارفرما نماید.
در صخورتی که پس از تایید قیمت پیشخنهادي از سخوي کمیسخیون معامالت شخرکت /موسخسخه  ............................................ظرف مدت
یک هفته ،از انعقاد قرارداد خودداري نماید ،تضمین شرکت در مزایده از سوي کارفرما ﺿبط میگردد.
تﻮﺿﯿحات:
▪

شخرایط و جزئیات انجام تعهدات ط بق قراردادي اسخت که پس از تایید قیمت پیشخنهادي ،میان طرفین منعقد خواهد
گردید و پیش نویس آن ﺿمیمه اسناد مزایده میباشد.
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▪

رقم پیشخنهاد قیمت باید براي کل کار به عدد و حروف در برگ پیشخنهاد نوشخته شخود .براي تعیین برنده مزایده ارقامی
که به حروف نوشته شده ،مالم عمل خواهد بود و پیشنهادي که قیمت کل به حروف را نداشته باشد مردود است.

مهر و امضاء های مجاز متقاضي

