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 يبسمه تعال

 عمومي دهیشرکت در مزاشرایط فرم 

و تامین مالی( ساختمان همايش مجموعه فرهنگی رفاهی ، واگذاری تکمیل، بهره برداریانتخاب سرمايه گذار ) دهيمزا

 .سال دهموسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران برای مدت ورزشی کشتیرانی متعلق به 

 واهد بود.خ 13/07/1398 خياکثر تا تاران حدیده به متقاضيط شرکت در مزايل فرم شرايتحودريافت و  -1

 نوشته شده باشد. یعدد بدون خط خوردگ د به حروف ويشنهاد بایمبلغ پ -2

 یستيهاد دهنده باشنیمشخصات کامل پ ینشان نخواهد شد و داده اثرب یناقص ترت مبهم و ط ومشرو یشنهاد هایبه پ-3

 د گردد.یشنهاد قیقا در پیدق

است موسسه ذکر الزم به  د.ينما یده اعالم ميشنهاد را به عنوان نفر اول مزاین پيترده حسب مورد بااليون مزایسیکم-4

 شنهادات مختار است.یا کل پيک يا قبول يدر رد و  ،خود صالح نظر گرفتن صرفه و با در .ا.ا.ج یرانیکشت یخدمات رفاه

رخانه یل به دبيط ذيو با شرا پاکت مجزا )الف وب( 2و در  ءمضاتمام فرم ها را پس از مطالعه، ا باشدیملزم م یمتقاض-5

 ورزشی رفاهیفرهنگی مجموعه  63طجرلوی شرقی پالک  ،هید طجرلوشیان میدان ش، لويزان –سسه واقع در تهران مو

 د.يیل نمايتحوکشتیرانی جمهوری اسالمی ايران 

 درب آن باز باشد. داخل پاکت بزرگ)پاکت الف( الف:

 بسته. بمت(بصورت دریق شنهادی)فرم پپاکت ب  (پاکت کوچک1-الف

 ......(-4-3-2-1ده)صفحاتيمزا ط شرکت دريشرا یهاه فرمی(کل2-الف

 .یتقاضمو اساسنامه و آخرين روزنامه رسمی)افراد حقوقی(  افراد حقیقی متقاضی یر شناسنامه و کارت ملي(تصو3-الف

ه در گردش( و ي)سرما یمال يیط خاص مجموعه و ضرورت ارائه خدمات مطلوب داشتن توانايبا توجه به شرا (4-الف

بط ريممهور به مهر بانک ذ یک ساله ماليبوده و ارائه گزارش  یالزامشرکت کنندگان  یاز سو یه گذاريقدرت سرما

 .است یضرور یمال يیجهت احراز توانامثبته همراه با اسناد 

 یالزام یلو شناسه م یات بر ارزش افزوده با اعتبار روز و سال، کد اقتصادیثبت نام در نظام مال یر گواهيارائه تصو (5-الف

 است.

که به صورت درب بسته داخل پاکت الف قرار داده  یشنهادیمت پیق هل شدیفرم تکم کت کوچک)پاکت ب(:اب:داخل پ

 شود.
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 )پاکت پاکت2در  13/07/1398 مورخ شنبه روز یاکثر تا آخر وقت ادارشنهاد خود را حدیشرکت کننده موظف است پ -6

ضمانت  اي و شده نیتضم یبانکک فقره چک يبه همراه  و رد(یبسته در داخل پاکت بزرگ قرار گ بکوچک بصورت در

 اج.ا. یرانیکشت یموسسه خدمات رفاهو به نام  تومان میلیون يکصدريال معادل  1.000.000.000به مبلغ  ینامه بانک

ل یتکم یخواستدر که مدارکی)در صورت ديافت نمايد دریرس ل ويموسسه تحو به در پاکت نباشد( )اصل چک ضمانت نامه

ب اثر داده یخ مذکور ارائه گردد ترتيکه بعد از تار یشنهاداتیاست به پ یهيبد ل خواهد گرفت(يرخانه پاکت را تحویباشد دب

 نخواهد شد.

ده يون مزایسیاعضاءکم حضور حداکثر يک هفته بعد از دريافت پیشنهادات در )پاکت الف( دهیشنهادات رسیپ يیازگشاب-7

 د ويدر داخل پاکت الف موافقت نماون با مدارک ارائه شده یسیکه مدارک کامل باشد و کمیانجام خواهد شد ودر صورت

خواهد شد  یشايگون بازیسیدر حضور اعضاء کم مت(یشنهاد قیتوسط موسسه پاکت ب)پ یت متقاضین صالحییبعد از تع

شنهاد یپاکت پ توسط موسسه یت متقاضیبا مدارک پاکت الف و رد صالحون یسیمو در صورت عدم موافقت اعضاء ک

ده يمزا د شد و پس از آن نفرات اول و دومده خارج خواهياز دور مزا ینخواهد شد و متقاض یمت)پاکت ب( بازگشايیق

د عودت خواهساعت  48نندگان ظرف مدت گر شرکت کيد چک سپرده ن نفرات اول و دومیین خواهند شد.پس از تعییتع

 شد.

بوده وچنانچه  1337ماه  ید22 مصوبه دولتکارکنان د از لحاظ اشتغال بکار مشمول قانون منع مداخله يان نبایمتقاض-8

 د.يشان مطالبه نمايه خسارات وارده را از ایتواند ضمن فسخ قرارداد،کلیخالف ان ثابت شود موسسه م

نفرات  ک ازيهر  مسترد نخواهد شد وو انعقاد قرارداد با برنده مزايده ده يفات مزايتا اتمام تشر پرده نفرات اول و دومس-9

 د داشت.نافت سپرده را نخواهيدر صورت انصراف حق دراول و دوم 

ده ابالغ خواهد شد و يشنهادات به نفر اول مزایپ يیخ بازگشاياز تار کاری روز7مدت  اکثر ظرفده حديجه مزاینت-10

ع موسسه نفسپرده آن به  نشود،انعقاد قرارداد  به رضخ ابالغ حايک هفته از تارياکثر ظرف مدت ده حديچنانچه نفر اول مزا

سپرده  وهمانند نفر اول با نامبرده رفتار خواهد شد  گردد و در صورت انصراف نفر دومیمنعقد م دادضبط و با نفر دوم قرار

 ز به نفع موسسه ضبط خواهد شد.یاو ن

و اتمام عملیات  خواهد بودماه  114بمدت  خ آغاز بهر برداریياز تارسرمايه گذار از پروژه  یبردارمدت بهره حداکثر  -11

 ماه از تاريخ ابالغ قرارداد می باشد. 6تکمیل و تجهیز پروژه به مدت 

 د.يل موسسه نماياز را قبل از انقعاد قرارداد تحوید مدارک و اسناد مورد نيده بايبرنده مزا

اهد ن خویندگان طرفينما که به امضاء یمیبه موجب صورت مجلس تنظ موجودزات یه تجهیبا کلاجاره محل مورد -13

ح و یحل شده صيل تحويد بعد از اتمام قرارداد وسايبا ر سالن هاد یل اضافگردد و در صورت داشتن وسايیار مد واگذیرس

 باشد.یسارت وارده مبه جبران خموظف برنده مزايده ل موسسه گردد و در صورت بروز خسارت يسالم تحو

 مهر و امضاء های مجاز متقاضی                    )پاکت بزرگ(الف
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حق  یاز بهره برداریا حق امتيسپرده و  عه،ي،ودیقفلربابت س یچگونه وجهید که هينمایم اظهارده اقرار و يبرنده مزا-14

 خ قرارداد ا فسيمدت و  یدر انقضاگردد که  یمتعهد مله ینوسيشه و امثالهم به موسسه پرداخت ننموده و بدیکسب و پ

ه و بهمراه اجناس یرا تخل ید محل مورد بهره بردارين فوق از موسسه نخواهد داشت  و بايتحت عناو یئچ گونه ادعایه

 د.يل نمايح و سالم تحویصح یليتحو

بخشنامه  و خود را با مقررات و دستورالعمل هاان يو کارکنان و مشتر ه اعضاءیگردد کلیمتقبل م وده متعهد يبرنده مزا-15

ساير ارگانهای  وزارت کار و تامین اجتماعی و محیط زيست و شهرداری و و وزارت فرهنگ ارشاد اسالمیصادره از های 

نظارت نموده  یه مقررات و ضوابط اعالم شده و بر حفظ شئونات اسالمیکل یو اجرا ذيربط و اخذ مجوز های الزم از آنها

ت يوموسسه نسبت به لغو عض یا به محض اعالم کتبيو ا کارکنان يه اعضاء و یو در صورت مشاهده هر گونه تخلف از ناح

ن ید،همچنرا باشيت مربوطه در قبال عملکرد آنان را پذید و مسئولير و اخراج پرسنل وشخص مورد نظر اقدام نماییا تغيو 

ت از یحالص هيدیو کارت بهداشت و تائاد یاعت نه،عدمیشیپعدم سوء یارک مربوط به گواهده مکلف به ارائه مديبرنده مزا

 باشد.  یمؤسسه م و پرسنل شاغل به خودمربوطه در خصوص  مراجع

 باشد. یم یانتظام ینیرو ین نامه ها و مقررات اداره نظارت بر اماکن عموميیت آيبرنده مزايده ملزم به رعا -16

 بعهده برنده مزايده خواهد بود. یکارشناس ینه هايه هزیکل -17

 گردد.  یده مسترد ميپس از انعقاد قرارداد با برنده مزا نفر دوم  دهيچک سپرده شرکت در مزا -18

هزينه شارژ محوطه قدرالسهم و همچنین ده يمورد مزاکل  شارژ تلفن و و آب و برق و گاز ینه هايه هزیپرداخت کل -19

 ده خواهد بود.يبعهده برنده مزااعم از برق، آب، نظافت، و حراست مجموعه 

را نداشته و در صورت بروز هرگونه  یشبانه در محل مورد بهره بردار حق اقامتده يک از پرسنل برنده مزايچ یه -20

 بود. ده خواهديت فوق بعهده برنده مزایمسئول ی، تمامیمشکالت و خسارات احتمال

مل مؤسسه رعايد مديیرا پس از تأ یمربوط به محل مورد بهره بردار یغاتیه امور تبلیگردد کل یده متعهد ميبرنده مزا -21

 شان انجام ندهد.يا یرعامل و اخذ موافقت کتبيبا مد یقبل از هماهنگ یغیچ گونه اقدام تبلیو ه به انجام برساند

در خصوص اشخاص حقیقی و اساسنامه و روزنامه رسمی ضمیمه نمودن تصوير شناسنامه و کارت ملی متقاضی  -22

 الزامی می باشد.مديران در خصوص اشخاص حقوقی 

برنده مزايده قبل از اقدام به استخدام پرسنل خود ابتدا بايد پرسنل خود را به حراست مؤسسه معرفی و درصورتی که  -23

 خواهد شد. أيید شد اقدام به استخدام ايشان نمايد، در غیر اينصورت از ادامه کار آنان جلوگیریصالحیت آن ت

ده عبارت است از تکمیل ، بهره برداری ، واگذاری و تامین مالی از ساختمان همايش های موسسه يموضوع مورد مزا -24

ايجاد )فعالیتهای فرهنگی  جهت استفاده ج.ا.ا مجتمع فرهنگی ورزشی کشتیرانیخدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا واقع در 

و بهره برداری ه امکانات موجود یبا کلساله  10 بصورت( صندلی 1000سالن و ظرفیت تقريبی  9با تعداد  پرديس سینمائی

خصات ف محل وقوع و مشیده و با وقوف کامل از کم و کیده رسيت شرکت کننده در مزايکه تماماً به رؤکامل از تاسیسات 

 ده نموده است.يآن قبول و اقدام به شرکت در مزا

 مهر وامضاء های مجاز متقاضی                 )پاکت بزرگ(الف 
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 .باشد ماه می 114حداکثر مدت بهره برداری از پروژه  -25 

ديده مربوطه تهیه گر های طول مدت اجاره جهت تجهیز سالنکلیه تجهیزات و تزئیناتی که توسط برنده مزايده در  -26

ه برنده مزايده ب بهقرار خواهد گرفت و يا در صورت صالحديد و موافقت مؤسسه  موسسهبعد از اتمام قرارداد در اختیار 

 گردد. میواگذار  قیمت کارشناسی

دون ببابت ضمانت حسن انجام کار در دوره تکمیل و تجهیز يک فقره ضمانتنامه بانکی ده مکلف است يبرنده مزا -27

يک سوم اصل و يا ريال 19.500.000.000معادل  حداقل سرمايه گذاری( درصد کل مبلغ پانزده) 15قید و شرط به میزان 

همزمان با امضای اين قرارداد در اختیار ضمانت نامه بانکی، مانده معادل وثیقه ملکی مبلغ ضمانت نامه نقدا و الباقی 

و  برای دوره تکمیل) و انجام کامل تعهدات قراردادی تجهیزپس از پايان دوره  د. بديهی است هسرمايه پذير قرار د

 -مانتپذير نسبت به آزادسازی ض، سرمايه امور فنی و بهره برداری و امور رفاهی و درمانی موسسهبا تأيید کتبی  تجهیز(

 می نمايد.  ها اقدام

)قابل ال میلیارد ري ضمانتنامه ی بانکی معادل سیاری در دوره بهره برد دوره تضمینبرنده مزايده بابت ضمانت  -28

ثیقه ملکی وو الباقی  )قابل تمديد به صورت ساالنه(يا يک سوم اصل مبلغ ضمانت نامه نقدا تمديد به صورت ساالنه( و 

مفاصاحساب های تامین  دوره قرارداد و ارائهبه سرمايه پذير تسلیم مینمايد و پس از اتمام  ضمانت نامه مانده معادل

 ضمانتنامه به او مسترد میگردد. اجتماعی، تسويه حساب با امور مالی و اداری و با تايید امور رفاهی و درمانی

ائه مفاصاحساب های ماه پس از انقضاء يا فسخ قرارداد به منظور تضمین ار 6تا پايان مدت قرارداد و مذکورتضامین  -29

اقی بمؤسسه  ره ...( نزدتسويه حساب های الزم )اجاره بهاء، آب ، برق ، گاز، تلفن، شارژ و غی، مالیاتی و تأمین اجتماعی

 بین وماحساب های ياد شده و تسويه حساب های فی . لزوما آزادسازی تضمین مأخوذه منوط به ارائه مفاصاخواهد ماند

و مستاجر مکلف است سالیانه نسبت به ارائه مفاصا حساب های  باشد اجرای کامل تعهدات قراردادی برنده مزايده می

 فوق الذکر اقدام و به موجر تحويل نمايد

برنده مزايده به هیچ عنوان حق فسخ يک جانبه قرارداد را ندارد. تحقق و قبول اين امر صرفاً با نظر موافق مؤسسه  -30

 باشد ضمن اخذ خسارات مربوطه امکان پذير می

 ن موضوع با نظريآن را داشته باشد و اک جانبه ياز قرارداد قصد فسخ  یده در هر مقطعيکه برنده مزا یدرصورت -31

ده قابل استراد نخواهد يز محل موضوع مزایتجه یه هانيبابت پرداخت هز یچ گونه وجهیگردد، ه یممؤسسه اجرا  موافق

 بود.

تجاری موسسه يا کشتیرانی را بدون هماهنگی قبلی و اخذ  برنده مزايده به هیچ عنوان حق استفاده از نام و عالئم -32

 مجوز کتبی نخواهد داشت.
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تحت  سال 10 مدت یخ شروع قرارداد براياز تار خودنه يده مکلف است تا محل موضوع اجاره را با هزيبرنده مزا-33

با  زات و اشخاص ثالث مطابقی، اموال و تجهه پرسنلیکلدر قبال  یت مدنیمسئول تمام خطر ساختمان و مهیپوشش ب

در ماه های  اتيبه نرخ روز تا سقف دو  یمه گران معتبر و به مبلغ مکفینزد بن یمراجعو مورد اجاره  سالنت یحداکثر ظرف

سسه مؤ یمه نامه را جهت ضبط در پرونده به امور مالیاز ب یو رونوشت هقراردادموجر  یه با هماهنگيمصوب قوه قضاحرام 

مه یمختار است نسبت به ب خدمات رفاهی مؤسسه، دهيمه توسط برنده مزاید و در صورت عدم انعقاد قرارداد بيل نمايتحو

 د.يده منظور نمايبرنده مزا یفوق اقدام و مبلغ آن را به حساب بدهکار یمکان ها

، یانکالت بینسبت به اخذ تسه خدمات رفاهی اعتبارات موسسهو از اسم یندارد با استفاده از امتده حق يبرنده مزا -34

ت اس مجاز و مختارخدمات رفاهی موسسه د در صورت اقدام ياقدام نما یا حقوقيو  یقیالهم از اشخاص حقو امث یاعتبار

هت احقاق د و جيده اقدام نماياز برنده مزا اجاره ه محل موردیبالفاصله نسبت به فسخ قرارداد ) مطابق شرايط فسخ( و تخل

نموده و  یصالح مراجعه و اقامه دعويبه مراجع ذ یو اعتبار یمال یحق خود در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمال

 ده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.يبرنده مزا

ده يزان ميموضوع ا هسات مربوطیو تأس ها سالن ساختمان، از یارگردد که در اداره و بهره برد یده متعهد ميبرنده مزا -35

... سازمان مربوطه وکشور ، و استاندارد  یراتيو تعز ی، ضوابط و مقررات بهداشتخدمات رفاهیضوابط و مقررات مؤسسه 

وع حاکم بر موضران را که يا یاسالم یدر نظام جمهور ین و مقررات جاریر قوانين سایو همچن یضوابط شئونات اسالم و

ونه چ گیشخصاً پاسخگو بوده و ه یو قانون يیه مراجع قضایکه در کل ید به نحويت نمايباشد رعا یده ميمورد مزا

ل و ت اصوينخواهد بود. الزم بذکر است چنانچه بواسطه عدم رعاخدمات رفاهی  ن لحاظ متوجه مؤسسهياز ا یتیمسئول

نین و مقررات صنفی و يا ديگر قوانین و مقررات جاريه مملکتی از سوی شئونات اسالمی قوا ، ايمنی،بهداشتی ضوابط

برنده مزايده که منجر به تعطیل شدن کل يا بخشی از خدمات ايشان گردد زيان حاصله هیچ گونه ارتباطی با مؤسسه 

واهد ه برداری اضافه نخو اين مدت به طول دوره بهرنداشته و مسئولیت امر و کلیه خسارات وارده بعهده برنده مزايده بوده 

 شد.

 د.ده خواهد بويبعهده برنده مزابا هماهنگی موجر  غات در دوره مدت قرارداد یو تبل یابيه امور بازاریت کلیمسئول-36

مائی پرديس سینو های همايش  سالنه مقررات و فنون استفاده از یگردد که کل یده متعهد و متقبل ميبرنده مزا -37

داده و  رم و تذکیخود تعل و کارکنان را به اعضاءکار  یو حفاظت یمنيو ا یو امور بهداشت موضوع قرارداد ساتیر تأسيسا

عضاء ا ت حفاظت ازیمسئولب یشان قرار دهد و به هر ترتيار ایکار را در اخت یو بهداشت و حفاظت یمنيزات ایابزار و تجه

ن لحاظ ياز ا یتیچ گونه مسئولیده بوده و مؤسسه هيبرنده مزاده هبع یدر مقابل هرگونه حادثه ا کارکنانان ويو مشتر

 بعهده نخواهد داشت.
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اعضاء  یاز خطا یکه ناش طيسات مورد اشاره در فرم شرایر تأسيو سا مورد مزايده های سالنخسارات وارده به  -38
و  اموالق يه خسارات وارده را از طریکلگردد  یده بوده و نامبرده متعهد ميباشد بعهده برنده مزا انيکارکنان و مشتر

از  یالزم در استفاده و نگهدار یت مراقبت هايو رعا یمنيد، چنانچه عدم توجه به نکات ايخود جبران نما یهایدارائ
ده يمزا تماماً بعهده برندهخسارات ت و جبران یلئوگردد مس یباعث بروز خسارات احتمال یکیمکان یو حرارت یل برقيوسا

 باشد. ین بند از شرايط ميبوده و مشمول مفاد ا
ظور بمن يیو دريا یک آنان اعم از خشکيدرجه  یو خانواده ها یده مکلف است جهت پرسنل کشتیرانيبرنده مزا -39

 %30ف یخدمات را با تخف ،کشتیرانی ج.ا.ا رفاهی موسسه خدماتبا ارائه معرفی نامه از  مورد مزايدهاستفاده از امکانات 
 د.ينسبت به نرخ مصوب ارائه نما

تفاده ت مؤسسه اسيريفرم متحدالشکل با اخذ نظر مد یباشد جهت پرسنل خود از لباس ها یده مکلف ميبرنده مزا -40
 آن دقت کامل داشته باشد. یزید و در حفظ بهداشت و تمينما
ن یهمچن و یا و مطالبات قانونير مزايو سا ی، بن کارگرمهی، حق باب و ذهابينه غذا، ايهز، پرداخت حقوق دستمزد -41

الزام آور  یه ضوابط و مقررات و بخشنامه هایمطابق با کلرد یگ یده تعلق ميمزاکه به حقوق کارکنان برنده  یکسور قانون
 یده بوده و متعهد ميده برنده مزاهتماماً بع یاجتماعن یکار و سازمان تأم یلعا یو شورا کار و رفاه اجتماعیوزارت تعاون 

مات خد ه و به مؤسسهیالزم را ته یل محل اجاره، مفاصاحساب هايه و تحوین هنگام تخلیان هر سال و همچنيگردد در پا
داشت و  نخواهداد شده يموارد در خصوص  یتیچ گونه مسئولیه خدمات رفاهی است مؤسسه یهيد. بديم نمایتسل رفاهی

 یقانون یو نهادها یدولت یا سازمان هاياشخاص و  یاحتمال یرا از هرگونه ادعا خدمات رفاهی د مؤسسهيده بايبرنده مزا
با  یچ گونه رابطه استخدامیده هيو کارگران و کارکنان برنده مزا یقیه اشخاص حقیبدارد و در هر حال کل مبرا و مصون

از روابط  ین که ناشیمابیدر مقابل کارکنان مربوطه و اختالفات ف خدمات رفاهی نداشته و مؤسسه خدمات رفاهی مؤسسه
 نخواهد داشت. یتیچ مسئولیز اختالفات با اشخاص ثالث هیگر اختالفات و نيا ديکارگر و کارفرما و 

هماهنگی  فسخ آن بدونو برنده مزايده تا پايان قرارداد و يا  بعهده برنده مزايده می باشدها تجهیز کلیه وسايل سالن  -42
و اجازه موجر حق خروج اموال و وسايل را نداشته و در صورت نیاز به تعمیر يا تعويض خروج آن با مجوز موجر بالمانع 

 می باشد.
ه برنده با هزينو به میزان قدرالسهم  سسه خدمات رفاهیموبعهده  موتور خانه نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی -43

 .بودخواهد مزايده 
مسئولیت  ،مراجعین ساختمان، حفظ اموال و اثاثیه از قبیل دعوای حقوقی اتفاق ناگوار  مشکل ودرصورت بروز هرگونه  -44

خود را جهت رفع مشکل به مراجع قضايی معرفی نمايد و  يشان بايد خود و يا وکیلخواهد بود و ا برنده مزايدهآن بعهده 
 گونه مسئولیتی نخواهد داشت.موسسه خدمات رفاهی در اين خصوص هیچ 

د يماده مبادرت نياز محل مورد مزا یبهره بردار تکمیل و تجهیز و گردد که شخصاً نسبت به یده متعهد ميبرنده مزا -45
و مباشرت وکالت و  تچ عنوان ولو مشارکیا جزاً تحت هيرا به شخص ثالث کالً و  فضاهای مورد اجاره  یو حق واگذار

 شابهو پیشه و تجارت و عناوين محق دريافت هر مبلغی تحت عنوان سرقفلی و حق کسب ره نداشته و یو غ یندگينما اي
خ را فس هتواند قرارداد منعقد یک از شروط فوق مؤسسه مياز هرده يتخلف برنده مزا صورت مدت قرارداد را ندارد و در در

بعمل آورد.  یریدر مؤسسه جلوگ یندگان وين و نمايمباشرا شرکاء يده يت برنده مزایو از ادامه فعالط فسخ( ي)مطابق شرا
 د.ينما یله حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب مینوسيده بدين صورت برنده مزايدر ا
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ط يراه مسائل و شینموده و از کل یرا بدقت بررس دهيمزاط يد که مشخصات و شراينما یده اذعان و اقرار ميبرنده مزا -46
ا ت نموده و بيرا رو اجارهداشته و مورد  یره اطالع کافیمت ملزومات و غیل محل کار ، دستمزد کارگران، قیمندرج از قب

وم مفهنا چ گونه موضوعیکرده است و ه اقدام به انعقاد قراردادقبول و  را وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات آن
 نموده و منجر به ینتواند استناد به عدم آگاه تاًيط وجود ندارد که نهايفرم شرا یشان در زمان امضايا یبرا یو مبهم

 .ديرا بنما یا هرگونه مطالبه ايف و یوصول تخف

 ط  فسخ قرارداديشرا

مزايده به هر دلیلی و يا داليل در صورت تخلف برنده مزايده از هر يک از شرايط و تعهدات مندرج در فرم شرايط  -47

قهری و غیر قابل پیش بینی و بطور کامل بر اساس هرگونه حقی که مطابق شرايط حاضر موسسه نسبت به فسخ قرارداد 

محق میگردد موسسه میتواند بدون ارسال اظهار نامه رسمی در هر زمان حتی قبل از انقضاء قرارداد ، با يک ماه اعالم 

ه مبه طرح دعوی در محاکم قضايی و صدور حکم دادگاه قرارداد را رسماً و بطور يکطرفه فسخ و از اداقبلی و بدون نیاز 

با اقرار به پذيرش اين شرط متعهد شد ظرف مهلت  ، در همین رابطه برنده مزايدهجلوگیری بعمل آورد کار برنده مزايده

ه به مراجع قضايی و انتظامی و اخذ حکم قضايی نسبت تعیین شده و بدون هیچ ادعا و اعتراضی حتی بدون نیاز به مراجع

مطالبات و خسارات موسسه را پرداخت نمايد بديهی است به جمع آوری اثاثیه و تسويه حساب با عوامل و کارکنان خود 

ره اخلیه محل موضوع اجتبعد از مهلت مذکور و يا پس از انقضای مدت قرارداد و عدم تخلیه مورد اجاره موسسه راساً به 

بابت خسارات میلیون تومان  پنجريال معادل  50.000.000مبادرت و در غیر اينصورت به ازای هر روز تاخیر در تخلیه مبلغ 

وی مطالبه و وصول و سپرده های به حساب بدهی برنده مزايده منظور و توسط موسسه خدمات رفاهی از محل تضامین 

 خواهد شد. 

 ید:ب ذکر نمايتملک و يا اجاره متقاضی بوده يا می باشد را بترتیکه در  سالن هاینام و تلفن  -48

 آدرس تاريخ بهره برداری تلفن سالننام  رديف

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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 فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مزایده

 
 برداری، واگذاری و تامین مالي ساختمان همایش های موسسه خدمات رفاهي کشتیراني ج.ا.ا بصورت ده ساله.تکمیل ،بهره 

......... متولد............. کد اينجانب نام : ................ نام خانوادگی.................... شماره شناسنامه .............. صادره از ...........  فرزند ...

....................... نشانی محل  .................... نشانی منزل............................. ..................... تلفن ثابت ..................... تلفن همراهملی 

. دارنده حساب جاری به شماره ............................. نزد بانک کار .............................. تلفن ..................... فاکس..............................

شماره  ........................... شعبه .................که بصورت حقیقی /حقوقی به عنوان مدير عامل شرکت............................به

 ................................................................................................و تلفن:...........................ثبت...................................به آدرس:...........

براساس موارد مندرج در فرم شرايط آمادگی خود را جهت شرکت در مزايده فوق بابت تکمیل ،بهره برداری، واگذاری و تامین مالی 

همايش های موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا واقع در مجتمع فرهنگی ورزشی کشتیرانی متعلق به مؤسسه  از ساختمان

خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا که قبالً محل مذکور را رويت کرده و از کم و کیف و موقعیت جغرافیای و محلی آن اطالع کامل و 

ريال اجاره پیشنهادی خود به شرح جدول ذيل  130.000.000.000ن حداقل کافی پیدا کرده ام ضمن قبول سرمايه گذاری به میزا

 اعالم می نمايم.

................. و ضمیمه اين فرم يک فقره چک بانکی تضمین شده به شماره .............................. مورخ .................. بعهده بانک .......

 ..... ريال تقديم می نمايم.به مبلغ .........................

 ساله 10میزان اجاره بهای ماهانه در دوره  رديف
  اجاره ماهیانه برای سال اول 1

  اجاره ماهیانه برای سال دوم 2

  اجاره ماهیانه برای سال سوم 3

  اجاره ماهیانه برای سال چهارم 4

  اجاره ماهیانه برای سال پنجم 5

ششماجاره ماهیانه برای سال  6   

  اجاره ماهیانه برای سال هفتم 7

  اجاره ماهیانه برای سال هشتم 8

  اجاره ماهیانه برای سال نهم 9

  اجاره ماهیانه برای سال دهم 10

ساله 10کل اجاره بهاء دوره    

 

 «این فرم در پاکت درب بسته قرار گیرد. » 
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