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« ارتقاء بهره وری موقوافت وبقاع متبرکه بارویکرداقتصاد مقاومتی،تولید واشتغال»
« اسناد مزايده نوبت دوم »
پیروآگهی فراخوان مزايده بر اساس دستور العمل صادره از سوی سازمان اوقاف کشور به شماره  93/1207392مورخ  1393/12/11در خصوص برگزاری مزايده عمومی يک واحد آپارتمان
مسکونی اين اداره واقع درخیابان بابا طاهر ،به تصدی موقوفه متصرفی حاج اسماعیل شروط و مراتب ذيل که به عنوان اسناد مزايده تلقی می شود،بدين شرح به آگاهی اشخاص
داوطلب شرکت در مزايده رسیده،بديهی است شرط قبول پیشنهاد قیمت ،پذيرش کامل ترتیبات مذکور در اين اسناد خواهد بود.

-1موضوع مزايده  :يک واحد آپارتمان مسکونی طبقه سوم به متراژ  35متر مربع يک خوابه به کالسه -37( 3/521الف) و کد تفصیلی
20062358100523
-2آدرس ملك  :میدان تختی،خیابان آبکوه،خیابان باباطاهر،بین بابا طاهر  9و  11پالک  39طبقه سوم واحد سمت حیاط
 -3قيمت پايه كارشناسی اجاره ماهيانه :سه میلیون ریال( 3/000/000ریال)
 -4مبلغ تعيين تضمين شركت در مزايده  :متقاضی ميبايست  %10اجاره ساليانه به مبلغ 3/600/000ريال را بعنوان وديعه جهت شركت در مزايده ط ی ف ي
بحساب مربوطه واريز نمايدو چنانچه برنده مزايده اعالم گردد  %30وديعه بابت هزينه های برگزاری مزايده لحاظ خواهد شد و قابل دعوت نميباشد.
 -5مدارك هويتی اشخاص حقيقی در اين مزايده شامل  ( :كپی شناسنامه ،كارت ملی و كارت پايان خدمت ) و برای اشخاص حقوقی عالوه بر معرفی نامه كتبی نماينده مربوطه فتوكپی اساس نامه ،اگه ی
تاسيس وآخرين تغييرات ثبتی شركت نيز ميبايست به همراه فرم شركت در مزايده ارائه گردد.
-6پيشنهاد قيمت :پيشنهاد قيمت نبايد مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد تضمين (وديعه) شركت در مزايده باشد.
-7محل تحويل اسناد مزايده:دبيرخانه اداره اوقاف و امورخيريه ناحيه يك مشهد مقدس
-8هزينه درج آگهی مزايده در روزنامه و كارشناسی به عهده برنده يا برندگان مزايده می باشد.

-9مدت اجاره  :يك سال كامل خورشيدی از تاريخ تنظيم قرارداد می باشد.

-10برنده مزايده بايستی اجاره ماه ماه اول را همزمان با تنظيم قرارداد پرداخت و مبلغ  10/000/000ريال جهت وديعه قرض الحسنه پرداخت نمايد
كه مبلغ مذكور پس از تخليه و تحويل رقبه موقوفه و تسويه حساب كامل قابل عودت خواهد بود و بابت اجورآينده به صورت يك ماه پي

،چك اجاره

معتبر كه به امضاء ضامن رسيده باشد تحويل نمايد.
ال و يا جزئاً به هيچ نحوی از انحاء حتی به عنوان وكالت ،صلح حقوقی ،مشاركت و غيره ندارد ،ضمناً مستاجر با شرايط موجود بايد شخصاً از مورد اجاره
-11مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را ك ً
استيفای منفعت نمايد.

-12هزينه تنظيم سند اجاره وساير هزينه های جزئی از قبيل برف روبی،تخليه چاه،صنفی،شغلی،دارايی،بيمه تامين اجماعی و غيره به عهده مستاجر ميباشد.
-13پرداخت هزينه های مصرفی (آب ،برق ،گاز ،تلفن و هزينه شارژ) به عهده مستاجر است كه بايستی نسبت به پرداخت آن در طول مدت قراردادو تسويه در زمان خاتمه قرارداد اقدام نمايد،بديهی
است وديعه مربوطه اخذ و نگهداری خواهد شد.
 -14مورداجاره با شرايط،وضعيت،امتيازات و امکانات موجود كه به رويت متقاضيان رسيده و در صورتجلسه تحويل و تحول (به عنوان متمم و جزو ال ينفك قرارداد اجاره) نيز قيد خواهد شدبه اجاره داده
می شود و هيچ گونه ادعا و اعتراض برنده مزايده بعد از مزايده مورد قبول نيست و مستاجر موظف است مورد اجاره و منضمات آن را در موقع تخليه يا حين الفسخ صحيح و سالم به موجر تحويل

دهد،درغير اين صورت مکلف است خسارت وارده را به تشخيص كارشناس تعيين شده موجر جبران نمايد،بديهی است كه وثيقه و تضمين كافی از مستاجر اخذ خواهد شد..
-15معرفی دو نفر شاهد جهت امضای ذيل قرارداد اجاره الزامی است.
-16مستاجر موظف است در سر رسيد هر قسط اجاره بهاء را بپردازد و در صورت تأخير و انقضای مدت  10روز اختيار فسخ در بقيه مدت و اخذ حقوق موقوفه و خسارات وارده برای موجر محفوظ خواهد

بود.
-17برنده مزايده می بايستی شخصی امين و امانت دار باشد و از افراد ممنوع المعامله نباشد.
-18اجاره بهاء ماهيانه پيشنهادی كمتر از مبلغ نظريه كارشناس رسمی دادگستری مورد قبول نيست.
 -19متقاضیان شرکت درمزایده می توانند جهت بازدید روز پنج شنبه مورخ  1396/09/30ساعت  12در محل اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات حضورداشته و حداکثر
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1396/10/04پیشنهاد خود را همراه فیش واریزی مبلغ ودیعه در پاکت درب بسته تحویل دبیرخانه ناحیه یک نمایند.
 -20پیشنهادات واصله راس ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ  1396/10/05در محل اداره اوقاف در حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.
-21در صورتيکه شركت كننده از مستاجرين قبلی رقبه وقفی باشد بايستی جهت شركت در مزايده برگه تسويه حساب از امور مالی اخذ و تحويل كميسيون مزايده نمايد
.-22با توجه به اينکه امکان بررسی سوابق كاری و مالی كليه شركت كنندگان قبل از برگزاری مزايده نيست لذا كميسيون حتی بعد از تعيين شدن برنده مزايده و قبل از تنظيم قرارداد در اعتبار سنجی و

بررسی سوابق كاری و مالی و رد پيشنهاد هر يك از افراد مختار است.
-23كميسيون ( باستناد بند  4ماده  10آيين نامه معامالت دولتی) .در رد پيشنهادات مختار است.
-24در صورت تساوی باالترين مبلغ پيشنهادی واصله ،برنده مزايده با نظر اكثريت اعضاء كميسيون تعيين خواهد شد.
-25مستاجر حق هيچگونه تغيير و تبديل در وضع مورد اجاره را ندارد مگر با مجوز كتبی اداره اوقاف،و چنانچه تغييرات خسارتی به مورد اجاره وارد نمايد بايستی نسبت به جبران آن اقدام نمايد و
تغييرات و هزينه های جزئی به عهده مستاجر خواهد بود.

 -26متقاضیان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن  )09156565817( – 38439451تماس حاصل  ،یابه آدرس  :میدان تختی خیابان آبکوه،مقابل پمپ
بنزین سعد آباد ،اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک ،واحد اجارات مراجعه نمایند.
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 -27برنده مزايده مکلف است ظرف مهلت  7روز از تاريخ برگزاری مزايده نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام نمايد.چنانچه در مهلت تعيين شده اقدامی بعمل نياورد به منزله انصراف تلقی و وديعه به
نفع موقوفه ضبط و در صورت تمايل با نفر دوم برابر مبلغ پيشنهادی نفر اول قرارداد تنظيم می گردد.ضمنا هرگونه خط خوردگی و مخدوش بودن درخواست باطل می گردد..

-28شرايت تاكيدی محتويات داخل پاكت مزايده :
 .الف) رسيد واريز تضمين وديعه شركت در مزايده (ميزان سپرده شركت در مزايده به طور مقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مزايده گزار در بانك واريز و رسيد آن به ضميمه
پيشنهاد تسليم شود) ((باستناد بند  6ماده  7و بند  1ماده  38آيين نامه معامالت دولتی))
ب) اسناد مزايده كه همراه آن فتوكپی شناسنامه و كارت ملی و كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت از خدمت (برای پيشنهاد دهندگان مرد) و برای اشخاص حقوقی ارائه فتوكپی اساسنامه شركت
و آگهی تأسيس و آخرين تغييرات ثبتی باشد .

-29توجه به قانون منع مداخله :
مزايده گر اعالم می كند كه در موقع شركت در اين مزايده مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتی مصوب  1337نمی باشد و در صورتی كه خالف آن برای دستگاه مزايده گزار محرز
شود پيشنهاد قيمت مشاراليه مردود و تضمين شركت در مزايده نامبرده به نفع دستگاه مزايده گزار ضبط و طبق قانون فوق با نامبرده عمل خواهد شد و مزايده گر حق هرگونه اعتراضی را در اين
خصوص از خود سلب می نمايد( .باستناد بند  12ماده  31و جزء  1ماده  38آيين نامه معامالت دولتی).
-30با توجه به اينکه تمام شروط و مفاد اين اسناد مزايده كه مورد قبول شركت كننده در مزايده و به امضاء وی رسيده قابل درج در قرارداد اجاره نميباشد،لذا مفاد آن به عنوان متمم و جزء الينفك

قرارداد اجاره بوده و برای طرفين به عنوان مستاجر و موجر الزم االجرا خواهد بود.
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