
 به نام خدا

شرکت در مزايده عمومی امتیاز سرقفلی مجتمع بین راهی راور شرکت توسعه مجتمع  دهزايمفرم ) الف ( شرايط 

 های ايرانگردی و جهانگردی اوج )درحال تصفیه(

 

در  حال تصفيه( مجتمع های ایرانگردی و جهانگردی اوج )در شرکت توسعه 10/10/98 مورخدنيای اقتصاد  پيرو آگهي منتشره در روزنامه

 از امتياز سرقفلي و امتياز ناشي از اجاره قراردادهای ذیل را از طریق مزایده عمومي به اشخاص حقيقي یا حقوقي واجدد شدرای   نظر دارد

  اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرای  به صورت اجاره واگذار نماید :طریق مزایده عمومي به شرح ذیل 

خدماتي رفاهي امام رضا )ع( واقع در کمربندی شهرستان راور کرمان با کليه تجهيزات و مستحدثات  واگذاری امتياز سرقفلي مجتمع -1
به متر مربع بنا شامل رستوران، تاالرها، جایگاه سوخت، دفتر مدیریت، نمازخانه، مغازه و سوئيت(  2500هزار متر مربع زمين و  60)شامل
 و با شرای  پرداخت به صورت نقد .ریال( ارزش پایه  صد و چهل و نه ميليونو نه ميلياردنه )بيست و  000/000/949/29 مبلغ

رفسنجان به مبلغ   -محور کرمان اتيح يب يب يهزار متر مربع واقع در سه راه يبه مساحت س نيقطعه زم کیاجاره  ازيامت یواگذار -2
 ماه. 6در طول  یسه قس  مساو يط يلباقدرصد به صورت نقد و ا 50( هی( ارزش پاالیر ارديلي)دو م الیر 000/000/000/2

 شرايط مزايده : 

  به صورت قطعي و مشخص اعالم شود : قيمت پيشنهادی بایستي -1
یا بعد از سپری شدن مهلت مقرر ارائه شود ترتيب اثر داده  یي که مشروط، مبهم و مخدوش بوده، فاقد سپرده وبه پيشنهادها -2

 نخواهد شد.
 کی) الیر000/000/500/1به مبلغ هیدرصد کل رقم پا 5امام رضا)ع((  يراه ني)مجتمع ب 1ند ب دهیسپرده شرکت در مزا زانيم -3
 000/000/100به مبلغ هیدرصد کل رقم پا 5( اتيح يب ي)ب 2موضوع بند  دهیسپرده شرکت در مزا زاني( و مالیر ونيليم پانصدو  ارديليم
و  یرانگردیا یرمزدار در وجه شرکت توسعه مجتمع ها يچک بانک ایو  معتبر يصورت ضمانتنامه بانک ه( بالیر ونيليم کصدی) الیر

 در پاکت جداگانه )الف( در مهلت مقرر تحویل شرکت خواهد شد. (هياوج )در حال تصف یجهانگرد
و  ( و پيشنهاد قيمت خود در فرم های شرای  مزایده ) الفسوابق و رزومه خود را در پاکت )ب شرکت کنندگان مي بایست تصویر  -4

و پاکت های مربوطه را به ( قرارداده ضای تمام صفحات فرم ها در پاکت )جب ( به صورت خوانا و بدون خ  خوردگي قيد و پس از ام
 .  مدیریت امور حقوقي و قراردادها تحویل نمایند 8اني تهران، خ قائم مقام فراهاني، ک ميرزا حسني، پ بسته به نشصورت در

 به 28/10/98مورخ  شنبه سه ا آخر وقت اداری روزروز از پایان تاریخ دریافت اسناد مزایده ت 10مدت به  زمان تحویل پيشنهادها -5
 تعيين گردیده است . مدیریت امور حقوقي و قراردادها 8تهران، خ قائم مقام فراهاني، ک ميرزا حسني، پ نشاني : 

  شخاص حقوقي داوطلب شرکت در مزایده بایستي نماینده خود را کتباَ معرفي نمایند .ا -6

 شنبهیک  روز 11ساعت  ( 8تهران، خ قائم مقام فراهاني، ک ميرزا حسني، پ ) رسيده در محل دفتر مرکزی شرکت پيشنهادهای -7
مفتوح و برنده ظرف مدت یک هفته اعالم خواهد مربوطه  ، بررسي و پاکت هایکميسيون معامالت با حضور اعضای 29/10/98 مورخ 
 شد . 

 ها بالمانع مي باشد .  حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایي پاکت -8

 مختار است . هادر رد یا قبول هر یک از پيشنهادشرکت توسعه مجتمع های ایرانگردی و جهانگردی اوج )در حال تصفيه(   -9

صورت سپرده وی  از ابالغ کتبي نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غير این روز پس 7برنده مزایده مي بایست ظرف مدت   -10
 ضب  و با نفر بعدی قرارداد منعقد خواهد شد . 



که نفر  سپرده شرکت کنندگاني که برنده نشده اند مسترد شده سپرده نفرات اول و دوم تا انعقاد قرارداد باقي مي ماند و در صورتي -11
داد در زمان مقرر خودداری نماید ضمن ضب  سپرده وی حق انجام معامله به نفر دوم منتقل و در مورد نفر دوم نيز اول از انعقاد قرار

 همين شرای  جاری است . 

 مسترد خواهد شد . از انعقاد قرارداد با نفر اول  مبلغ سپرده نفر دوم پس -12

 هي و ... به عهده برنده مزایده مي باشد .  کليه هزینه های مربوط به برگزاری مزایده شامل کارشناسي ، چاپ آگ -13

 عه های فوق با وضعيت فعلي بوده و شرکت پس از واگذاری هيچ مسئوليتي در خصوص بدهي های احتمالي ندارد.واگذاری مجمو -14

 
 
 

 ريال                                 :   قیمت پیشنهادی

 

      

 امضاء                         نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

 

 نشانی دقیق :      

 

 تلفن :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ))فرم ب ((   

 

شدرکت توسدعه هدای شدرای   جانب با علم و اطالع کامل از موارد و شرای  مزایده و قبول کليه شرای  قيد شده در فرم این شرکت / این

چه برنده مزایده  گردم چنان نجام موضوع مزایده مي باشم و متعهد ميداوطلب ا ی و جهانگردی اوج )در حال تصفيه(مجتمع های ایرانگرد

صورت شرکت مختار خواهد بود  ي نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایم ، در غير اینروز از تاریخ اعالم نتيجه نهای 7شوم حداکثر ظرف مدت 

 مي نمایم .اضي را از خود سلب ق هر گونه اعتروسيله ح نفع خود ضب  نموده و بدینه جانب را ب سپرده این

 هر گونه خ  خوردگي این پيشنهاد را از درجه اعتبار ساق  مي نماید .  توجه :

 

 

 شرکت ......................   

 محل مهر و امضاء                                                                             نام و نام خانوادگی   

 

 :  نشانی 

 تلفن تماس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 


