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 استعالم بها واگذاری پارکینگ  بزگ
 

 

هؼاًٍت هحتشم تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌابغ داًشگااُ  9/333;/3::32ْذای ػشایش بِ استٌاد هجَص شواسٓ هشکض آهَصشی دسهاًی ش

بِ بخش خصَصی با ششائط ریل ٍ بِ باالتشیي قیوت  :;/;/3لغایت  9;/;/3اص هَسخدس ًظش داسد تصذی پاسکیٌگ ایي هشکض سا 

 لزا اص کلیِ اشخاص حقَقی )ششکتْای ٍاجذ صالحیت( جْت ششکت دس ایي هضایذُ دػَت بؼول هی آیذ.س ًوایذ.ٍاگزا

 

 ششایط:
 پ٘وبًکبس هلضم ثِ دسٗبفت ّضٌِٗ ٍسٍدٕ پبسکٌ٘گ ثشاسبع ق٘وت هػَة هشاجـ رٗػالح هٖ ثبضذ .  -1
ُ، ثذٗي لحبػ ٍ ثب فٌبٗت ثِ اّو٘ت حفبؽت ٍ غ٘بًت اص اهَال پ٘وبًکبس هتقْذ ثِ ثکبسگ٘شٕ ٍ استخذام افشاد غبلح هَسد ً٘بص ثَد  -2

ٍ خَدسٍّبٕ هشاجق٘ي ثِ هشکض، ضشٍسٗست اسبهٖ پشسٌل ضبغل ٍ هَسد ًؾش جْت اخز غالح٘ت فوَهٖ ٍ گضٌٗص ثػَست هکتَة 
 ثِ کبسفشهب هقشفٖ گشدد.

 افن اص خَدسٍ ٍ هَتَس هٖ ثبضذ. پ٘وبًکبس هلضم ثِ عشاحٖ ٍ غذٍس قجض ٍٗظُ پبسکٌ٘گ جْت ٍسبٗل ًقلِ٘ ٍاسدُ  -3
پ٘وبًکبس هلضم ثِ اجشإ قَاً٘ي ٍ هقشسات هشثَط ثِ حفؼ ثْذاضت هح٘ظ کبسگبُ ٍ آئ٘ي ًبهِ ّبٕ حفبؽت فٌیٖ ثیَدُ ٍ دس اٗیي      -4

دچبس خسبست ٍ ٗب ثشٍص سیبًحِ  ٗب اضخبظ حبلج دس هح٘ظ پبسکٌ٘گ خػَظ چٌبًچِ ٍ ثِ ّش ًحَ هوکي ّش ٗک اص پشسٌل ضبغل ٍ 
 دٗذُ، هسئَل٘ت آًشا ثِ ضخػِ ثش فْذُ داضتِ ٍ هشکض دس اٗي فقشُ هجشٕ اص ّشگًَِ تقْذ ٍ هسئَل٘ت هٖ ثبضذ.گش
پ٘وبًکبس هکلف ثِ اجشإ قَاً٘ي ٍ هقشسات ٍٗظُ کبس ٍ اهَس اجتوبفٖ دس ساثغِ ثب پشسٌل تحت اهش ثَدُ ٍ هشکض دس اٗي خػیَظ    -5

 ّ٘چگًَِ هسئَل٘تٖ سا فْذُ داس ًوٖ ثبضذ.
دس ساستبٕ اجشإ عشح تکشٗن اسثبة سجَؿ ٍ ّوچٌ٘ي حسبس٘ت ٍ اّو٘ت ٍؽبٗف هحَلِ ثبٗي هشکض ، پ٘وبًکبس هتقْذ ٍ هکلف ثِ   -6

 آهَصش ّبٕ حشفِ إ ٍ اخالقٖ ثِ پشسٌل ٍ کل٘ٔ فَاهل اجشاٖٗ ضبغل دس آى هجوَفِ هٖ ثبضذ.
ٍ تبه٘ي اهٌ٘ت سٍاًٖ ثشإ هشاجق٘ي ٍ هبلک٘ي ٍسبٗل ًقل٘یِ  ثِ جْت جلَگ٘شٕ اص حضَس افشاد سَدجَ ٍ ّوچٌ٘ي ثشقشاسٕ ًؾن   -7

پبسک ضذُ، پ٘وبًکبس هلضم ثِ تبه٘ي الجسِ هتحذ الطکل ٍ ٗکذست ثب استفبدُ اص ًػت ات٘کت ثش سٍٕ سوت چپ سٌِ٘ ثیشإ پشسیٌل   
 هشثَعِ هٖ ثبضذ.

دٓ هحَعِ پبسکٌ٘یگ اختػیبظ ٗبفتیِ،    هسئَل٘ت حفبؽت ٍ ًگْذاسٕ غح٘ح اص اهَال ضخػٖ ٍسبٗل ًقلِ٘ پبسک ضذُ دس هحذٍ -8
دس اٗیي  ثػَست هستق٘ن ثش فْذٓ ضخع پ٘وبًکبس هٖ ثبضذ. ثذْٖٗ است هشکض دس اٗي خػَظ، هسئَل٘تٖ سا فْیذُ داس ًویٖ ثبضیذ.   

 DVRضشٍسٗست ثشًذُ هضاٗذُ ًسجت ثِ ًػت دٍسث٘ي ّبٕ حفبؽتٖ ث٘وبسستبى دس فضبٕ پبسکٌ٘گ اقذام ًوبٗذ. اسائِ حبفؾِ ٍ  ساستب

 ث٘ي ّبٕ ًػت ضذُ ثِ حشاست ث٘وبسستبى الضاهٖ هٖ ثبضذ.دٍس
حفؼ ثْذاضت هح٘ظ دس هحذٍدٓ پبسکٌ٘گ ثش فْذُ پ٘وبًکبس ثَدُ ٍ ثب فٌبٗت ثِ ثبصسسْ٘بٕ هتقذد ثْذاضیتٖ تَسیظ کبسضٌبسیبى     -9

 داًطگبُ فلَم پضضکٖ ، ضشٍسٗست دس اثتذإ ّش سٍص کبسٕ ًؾبفت الصم ثقول آٗذ .
تقْیذات  قبًَى ٍ آئ٘ي ًبهِ هبلٖ هقبهالتٖ داًطگبُ، پ٘وبًکبس ثِ جْت تیمه٘ي ضیوبًت ًبهیِ حسیي اجیشإ      دس ساستبٕ اجشإ  -11

-% 25ثِ ه٘یضاى  ثِ تحَٗل ٗک فقشُ ضوبًت ًبهِ ثبًکٖ هقتجش ثِ ًبم هشکض آهَصضٖ دسهبًٖ ضیْذإ فطیبٗش   ٍ هلضم قشاسداد، هتقْذ
 هٖ ثبضذ. هجلغ سبل٘بًِ قشاسداد  -ث٘ست ٍ پٌج دسغذ
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دس غَست قػَس پ٘وبًکبس دس اجشإ ٍؽبٗف هحَلِ، هشکض ثذٍاً هشاتت سا ثػَست تزکش ، اخغبس ٍ جشٗوِ افالى ًوَدُ ٍ چٌبًچیِ   -11
 دس احش تقلل ٍ سْل اًگبسٕ ّشگًَِ خسبستٖ ٍاقـ ضَد . هشکض هحق ثِ ججشاى خسبست اص هحل ضوبًت ًبهِ پ٘وبًکبس هٖ ثبضذ. 

اد تَسظ پ٘وبًکبس ، هشکض ثِ ضخػِ ٍ تب کست تکل٘ف اص داًطگبُ هجیبدست ثیِ سیبهبًذّٖ    دس غَست فذم اجشإ هَضَؿ قشاسد -12
 هطکالت ٍ اسائِ خذهت ثِ هشاجق٘ي ثَدُ ٍ ّشگًَِ ادفبٖٗ اص عشف پ٘وبًکبس هسوَؿ ًوٖ ثبضذ . 

ذٕ، هشکض هجبص ثِ فسخ ٗک عشفِ قشاسداد ٍ ججشاى خسیبسات  تزکش ٍ ٗب سِ اخغبس کتجٖ ثْوشاُ جشٗوِ ًق 5دس غَست دسٗبفت  -13
 ٍاسدُ اص هحل ضوبًت ّبٕ اخز ضذُ هٖ ثبضذ.

پیواًکاس بشًذٓ هضایذُ هلضم بِ پشداخت سْن ساصهاى پایاًِ ّا ٍ اسائِ هفاصاحساب اص ایي ساصهاى دس پایاى قگشاسداد هگی    -14

  ٌْادی سػایت گشدد.باشذ . بذیي لحاظ ضشٍسیست هَضَع ایي بٌذ دس قیوت پیش
 پ٘وبًکبس هتقْذ ثِ اخز ث٘وِ ًبهٔ هقتجش هسئَل٘ت هذًٖ جْت ٍاحذ تحت سشپشستٖ ٍ اسائِ آى ثِ کبسفشهب هٖ ثبضذ.  -15
دس غَست حذٍث هَاسد فَسع هبطٍس اص قج٘ل: جٌگ، صلضلِ ٍ ... ٍ ً٘بص هشکض ثِ فضبٕ پبسکٌ٘گ، هشکض هجبص ثِ فسخ ٗک عشفِ  -16

 َد.قشاسداد خَاّذ ث
 

 :ًحَُ اسسال هذاسک هَسد ًیاص ٍ 
 در پاکت الف  ضاءو گواهی ام آخزین تغییزات آگهیشامل اساسنامه وشزکت مذارک تعیین صالحیت  -1

بناا      111815954114 سارزده شاراره    بحساا   -میلیون توماان  دهمعادل –ریال  111.000.000فیش بانکی به مبلغ   -2

بعنوان تضارین شازکت در مشایاذه در      الغذیز خز  آبادایزان شعبه  ملیبانک و نشد  آموسشی درمانی شهذای عشایزمزکش

 پاکت   

 فز  پیشنهاد قیرت در پاکت ج قزار داده شود. -3

پس اساولین روس انتشاار   21/8/97ظهز  12ساعتآخزین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیزخانه بیرارستان شهذای عشایز  -4

 1اوراق مشایذه می باشذ

 بدات هجْن ، هطشٍط ٍ هخذٍش تشت٘ت احش دادُ ًوٖ ضَد.  ثِ پ٘طٌْ -5

 مشایذه  گذار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .  -6

عذ  رعایت هزکذا  اس موارد فوق باعث حذف متقاضی اس لیست شزکت کننذگان توساظ کریسایون معاامالت خواهاذ      -7 

 شذ.

 یش اس یک پیشنهاد را تسلیم نراینذ.هیچ یک اس شزکت کننذگان در مشایذه  نری تواننذ ب -8

بلحاظ امکان بزوس شزایظ خاص پیش بینی نشذه , مشایذه گذار محق به اعرال هزگونه تغییزات در اسناد مشایذه تاا قبال اس    -9

می باشذ . لذا متقاضیان ضزوریست تا قبل اس اترا  مهلت آخزین اعالعات مزبوط به بزگشاری اترا  فزصت شزکت در مشایذه 

 عزیق سایت پیگیزی نراینذ. اسرا  شایذهم
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  فرم پیشىُاد قیمت

 

پیشىُاد  ..ریال...................بصًرت عذدی ........................................ماَیاوٍ  اجارٌ بُا 

 .می شًد

 

پیشىُاد  تًمان..............بصًرت حريفی.............................................. ماَیاوٍ  اجارٌ بُا

 .می شًد

 

 

 :   مشخصات شرکت کىىذٌ            

 وام شرکت:                                 

 وام ي وام خاوًادگی مذیر عامل:   
  آدرس ي تلفه:                                     

 

 

                                                                              

 مُر ي امضاء                                                                                
 

 

 


