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مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

پیوست- :
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آگهي مزایده
اجاره 7شبانه روز سهم آب و زمین روستاي محمدآباد
شهرداری بشرویه به استناد نامه شماره 99/5/0265مورخ  1399/3/3شورای اسالمی شهر در نظر دارد مقدار 7شبانه روز
(از 12شبانه روز) سهم آب و زمین مزرعه محمدآباد را از طریق مزایده کتبی و برای مدت دو سال (منتهی به تاریخ
 )1401/07/17به اجاره واگذار نماید.
داوطلبان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی مزایده و باتوجه به شرایط مزایده پیشنهادات خود را در پاکت سربسته و به
همراه فیش سپرده شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ 1399/09/11به دبیرخانه شهرداری
تحویل و رسید دریافت نمایند.
پیشنهادات واصله راس ساعت12روز چهارشنبهمورخ1399/09/12باحضور اعضاءکمیسیونمزایدهبازوقرائتخواهدشد.

پایه اجاره سالیانه مبلغ  55.900.000/-ریال خواهد بود.
شروط:
)1برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین مبلغ پیشنهادی را ارائه نماید.
)2متقاضیان میبایست 5درصد قیمت پایه اجاره را به حساب سپرده  0106080430003شهرداری بشرویه نزد بانك
ملی شعبه بشرویه واریز و فیش مربوطه را بههمراه مدارک ضمیمه نماید.
)3برنده مزایده میبایست پس از انجام مزایده و ابالغ قانونی حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به امضای قرارداد
اجاره اقدام نماید .چنانچه نفراول درمهلت مقرر حاضربه انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و
شهرداري بانفردوم كه حائزشرايط باشد انعقاد قرارداد خواهد نمود ونفردوم نيزچنانچه درمهلت تعيين شده
حاضر به تنظيم قرارداد نگرديد همانند نفراول با او رفتار خواهد شد همچنين شهرداري فردسوم را بعنوان
برنده مزايده معرفي خواهدنمود.
)4بهپیشنهادهایمخدوش،فاقدفیش واریزی ،مشروط ،مغایر با آگهی ،فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.
)5تمامی هزینههای تنظیم سند اجاره،آگهی مزایده،کارشناسی و هزینههای متعلقه برعهده برنده مزایده خواهد بود.
)6سایر شروط اعالم نشده براساس آیین نامه مالی شهرداریهای کشور و قانون معامالت دولتی خواهد بود.
 )7شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار است.
)8متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن
 32787705تماس حاصل نمایند/.
روابط عمومي شهرداري بشرویه
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مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مزایده اجاره 7شبانه روز سهم آب و زمین روستاي محمدآباد
 .1خريد اسناد وفرم شركت درمزايده وتکميل آن (هزينه اسناد 200.000/-ريال)
 .2مدت اجاره:دوسال از تاريخ انعقاد قرارداد 1399/09/15تا تاريخ  1401/07/17تعيين ميشود.
 .3پايه اجاره بهاء ساليانه برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري (بشماره نامه  )1399/8/3-68مبلغ  55.900.000ريال براي يکسال
ميباشد(.برنده مزايده مي بايست تعداد  4فقره چک با فاصله زماني شش ماهه بابت مورد اجاره به شهرداري تسليم نمايد).

.4

پيشنهاددهندگان ميبايست  %5مجموع قيمت پايه كارشناسي دو سال اجاره به مبلغ( 5.590.000ريال)را به عنوان سپرده شركت در
مزايده به صورت نقدي طي فيش واريزي در وجه حساب سپرده  0106080430003شهرداري بشرويه نزد بانک ملي شعبه بشرويه
اقدام و اصل فيش را همراه قيمت پيشنهادي در پاكت در بسته تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ 1399/09/11به دبيرخانه
شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

.5

شركت درمزايده براي عموم

آزاداست( .مشروط به آنکه مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي نباشد).

تبصره :افراد سفيه و اطفال صغير با نيابت ولي يا سرپرست قانوني مي توانند در مزايده شركت نمايند/.

 .6به پيشنهادات مخدوش،بدون فيشسپرده ،شروط مغاير با آگهي ،واصله پس از انقضاء مهلت مقرر و فاقد امضاء ترتيب اثر داده
نخواهدشد.
 .7حضور پيشنهاد دهندگان درجلسه بازگشايي آزاداست(.با رعايت ضوابط و دستورالعملهاي ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا)
 .8پس ازبازگشايي پيشنهادات واعالم برندگان،سپرده نفرات اول تاسوم كه باالترين قيمت راپيشنهادداده باشند تاانعقاد قرارداد نزد
شهرداري نگهداري وسپرده بقيه افراد درقبال تنظيم درخواست استرداد وجه و ارائه اصل فيش واريزي به آنها مسترد خواهدشد.
 .9چنانچه نفراول درمهلت مقرر حاضربه انعقاد قرارداد و واريزوجه بحساب شهرداري نگردد سپرده او بهنفع شهرداري ضبط وشهرداري
بانفردوم كه حائزشرايط باشدانعقادقراردادخواهدنم ود ونفردوم نيزچنانچه درمهلت تعيين شده حاضر به تنظيم قرارداد نگرديد همانند
نفراول بااو رفتارخواهدشد همچنين شهرداري فردسوم را بعنوان برنده مزايده معرفي خواهدنمود.
 .10شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختاراست.
 .11متقاضيانميتوانندجهتكسباطالعات بيشتر درساعاتاداريبه شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن  32787705تماس حاصل نمايند.

سایر شروط:
 .12برنده مزايده مکلف خواهد بود يک شبانه روز باقيمانده از سهم آب شهرداري را در محل و زماني كه شهرداري اعالم نمايد براي
شهرداري آبياري نمايد.مستاجر اين امر را تبرعا انجام داده و بابت انجام اين شرط هيچ مطالبهاي از شهرداري نخواهد داشت.
 .13برنده مزايده نمي تواند از مورد اجاره برخالف قرارداد زراعي استفاده نمايد.مستاجرمکلفاستبهنحو متعارف ازمورد اجاره
استفادهنمايد.
 .14برنده مزايده حق واگذاري سهم آب و زمين شهرداري را به هيچ صورتي اعم از اجاره،مشاركت،صلح،هبه و  ...به غير ندارد.چنانچه
برخالف اين شرط اقدام نمايد شهرداري حق فسخ يکجانبهي قرارداد بدون نياز به مراجعه به مراجع قضائي را خواهد داشت.از تاريخ
اعالم فسخ در صورت عدم تحويل ظرف يک هفته مستاجر مکلف به پرداخت وجه التزام روزانه به مبلغ يک ميليون ريال مي باشد
.به عالوه هيچ مبلغي از بابت زمان باقيمانده اجاره به مستاجر مسترد نخواهد شد.
 .15چنانچه شهرداري به هر دليلي پيش از انقضاي مدت اجاره نياز به استفاده از سهم زمين و آب خود داشته باشد حق فسخ يکجانبه
قرارداد بدون نياز به مراجعه به مرجع قضائي خواهد داشت چنانچه پس از اعالم فسخ توسط شهرداري كه به صورت كتبي به
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پیوست- :

مستاجر اعالم خواهد شد مستاجر ظرف يک ماه از تحويل سهم آب و زمين شهرداري خودداري نمايد پس از يک ماه روزانه مشمول
وجه التزامي به مبلغ يک ميليون ريال عالوه بر مبلغ اجاره خواهد شد.هرزمان مستاجر مبلغ اجاره را تحويل دهد براي باقيمانده مدت
اجاره ميزان اجاره بهاي مازاد پرداختي براساس ماده 3محاسبه و به مستاجر مسترد خواهد شد.چنانچه مطابق مفاد اين بند مستاجر به
دليل تاخير در تحويل مشمول پرداخت وجه التز ام گردد و پيش از پايان مدت اجاره،مورد اجاره را تحويل دهد مبلغ وجه التزام با
اجاره مازاد پرداختي تهاتر خواهد شد.
تبصره:مهلت يک ماهه من درج در اين بند به صورتي خواهد بود كه منتهي به زمان عرفي برداشت محصول كاشته شده باشد تا به
مستاجر از اين حيث خسارتي وارد نشود.
 .16كليه هزينه هاي الزم جهت انتفاع از مورد اجاره به عهده مستاجر است كه بايستي با اخذ موافقت شهرداري صورت پذيرد.موافقت
شهرداري به معني تعهد و قبول پرداخت هزينه هاي صورت گرفته از سوي مستاجر نميباشد.
 .17برنده مزايده از كيفيت و كميت آب و اراضي شهرداري آگاهي دارد و با اطالع كامل نسبت به اجاره اقدام نموده است.
 .18برنده مزايده مکلف است در زمان تخليه،مورد اجاره را به همان وضعي كه تحويل گرفته به موجر تحويل داده و رسيد دريافت
نمايد.در صورت حدوث خسارت نسبت به عين مستاجره،مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود و نظر شهرداري در
خصوص ميزان خسارت مالک اعتبار بوده و مستاجر حق اعتراض به مبلغ مذكور را از خود سلب مي نمايد.
 .19برنده مزايده حق استفاده از ابنيه و لوازم موجود در محل روستاي محمدآبادكه خارج از موضوع اجاره مي باشد را نخواهد داشت.
 .20در صورت بروز حوادث غيرمترقبه كه موجب ورود خسارت به موضوع اجاره(زمين يا قنات)شود و امکان انتفاع از آن را با مشکل
مواجه كند پس از بررسي موضوع ،شهرداري نسبت به رفع آن اقدام خواهد نمود اما شهرداري در خصوص ورود خسارت به ادوات
و محصوالت كشاورزي مستاجر هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
 .21برنده مزايده مکلف است يکفق ره ضمانتنامه بانکي به ميزان مبلغ پيشنهادي اجاره بهاء در هنگام عقد قرارداد به شهرداري تسليم نمايد
تا در صورت بروز هرگونه خسارت به مورد اجاره،عدم پرداخت اجاره بهاء و يا عدم تخليه ملک ضبط خواهد گرديد.
 .22قرارداد تنظيمي پس از تصويب شوراي محترم اسالمي شهر نافذ بوده و قابليت اجرايي خواهد داشت.

شهرداري بشرویه
نام ونام خانوادگي متقاضي ...........................
امضاء
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آدرس و شماره تلفن:

نام:

نام پدر:

نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:
کد ملی:

موضوع مزایده :اجاره 7شبانه روز سهم آب و زمین روستاي محمدآباد
شرح و مشخصات ملک اجاره ای:
مقدار 7شبانه روز (از 12شبانه روز) سهم آب و زمین مزرعه محمدآباد
اجاره بهاء پایه(:به حروف)یکصدو یازده میلیون هشتصد هزار ریال
مبلغ سپرده%5:بهاء پایه

مبلغ (به عدد) 111.800.000ریال

 5.590.000ریال
به تاریخ / :

شماره فیش سپرده:

1399/

مبلغ پیشنهادی:
سال دوم

سال اول

جمع مبلغ پیشنهادی

جمع کل مبلغ اجاره به حروف:

اینجانب

باا آگااهی کاماض وضامن باول کلای شارایه موضاوعه درکمیمایون مداام ت شاهرداری

درخصوص مزایده اجاره اراضی آن شهرداری حاضر به تنظیم رارداد اجاره باتوجه به مندرجات فوق و شرایه پیوست می باشم.
نام ونام خانوادگي:

آدرس:استان خراسان جنوبي-شهرداري بشرویه
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