فرم شواره يك
شرايط عمًمی ياختصاصی شركت در مسايدٌ عمًمی  33قطعٍ زمیه با كاربری مسکًوی  ،تجاری يآمًزشی
از اراضی شهرداری رفسىجان فريرديه ماٌ 6331
-1ششمت مٌٌذگبى ثبيذ پيشٌْبدات خَد سا دس پبمتْبي الك ٍ هْش شذُ تسلين ًوبيٌذ ٍ ّش پيشٌْبد مبهل ثبيستي داساي هحتَيبت ريل ثبشذ:

پاكت الف :حبٍي سسيذ ًقذي يب ضوبًت ًبهِ ثبًني مِ اص پٌح دسصذ هجلػ پيشٌْبدي موتش ًجبشذ .هتقبضيبى هي تَاًٌذ ٍخِ ًقذ سا ثِ
حسبة خبسي  3100003594008ثٌبم سپشدُ شْشداسي ًضد ثبًل هلي شعجِ شْشداسي سفسٌدبى مِ هشخصبت مبهل پيشٌْبد دٌّذُ دس
آى قيذ شذُ ثبشذ ٍاسيض ًوبيٌذ.
پاكت ب :حبٍي ثشه پيشٌْبد قيوت مِ هجلػ مل پيشٌْبدي ثِ عَس خَاًب ٍ ٍاضح ٍ ثب عذد ٍحشٍؾ ثشاي صهييي هيَسد ً يش ًَشيتِ
شذُ ثبشذ ٍثِ اًضوبم فشم ششايظ ششمت دس هضايذُ مِ ثبيذ داساي اهضبء هتقبضي ثبشذ.
 -2شركت كننذگاى در هزايذه بايذ پيشنهادات خود را حذاكثر تا پايااى قتات ادارر رق يکشانه هاور  69/2/10با دبيرخانا
شهردارر هركزر قاتع در خياباى تختی تسلين ق رسيذ دريافت نواينذ.

 -3پبمييبت حييبٍي پيشييٌْبد دس سااا ت  10صااه رق دقشاانه هااور  69/2/11تَسييظ ّيئ يت عييب ي هعييبه ت شييْشداسي ثبصگشييبيي ٍ
تصوين گيشي خَاّذ شذ.
 -4ثِ پيشٌْبدات هجْن ،هخذٍش ،هششٍط ،فبقذ سپشدُ ،سپشدُ موتش اص  5دسصذ هجلػ پيشٌْبدي مل ٍ يب آًنِ ثعذ اص هْلت هقشس
سسيذُ ثبشذ تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ شذ.
 -5شْشداسي دس سد يب قجَل ّش يل اص پيشٌْبدّب هختبس است.
 -6ششمت مٌٌذُ ثب اع ع ٍ ٍقَؾ مبهل اص هفبد اليحِ قبًًَي ساخع ثِ هٌع هذاخلِ ٍصساء ٍ ًوبيٌذگبى هدلسيي ٍ مبسهٌذاى دٍ ت دس
هعبه ت دٍ تي ٍ مشَسي هصَة  1337/10/22اقشاس ٍ اع م هيذاسد مِ هشوَل قبًَى هزمَس ٍ هحشٍهيت ّبي اختوبعي ،هٌع
اشتؽبل ثِ مبس يب حشفِ خبص ٍ هوٌَعيت اًعقبد قشاسداد اص خبًت هقبهبت صب ح ًوي ثبشذ ٍ دس صَستينِ خ ؾ ايي اهش هحشص شَد،
هعبهلِ اًدبم ًخَاّذ شذ ٍ هسئَ يت عَاقت ًبشي اص آى ثعْذُ ٍي خَاّذ ثَد ٍ سپشدُ ششمت دس هضايذُ ٍي ثِ ًفع شْشداسي ضجظ
خَاّذ شذ ٍ ّش گًَِ ادعبيي ٍ اعتشاضي دس ايي خصَص هسوَع ًخَاّذ ثَد.
 -7سپشدُ ًفشات اٍل تب سَم ششمت مٌٌذگبى دس هضايذُ تب اًدبم هعبهلِ ثب ثشًذُ ًضد شْشداسي ثبقي خَاّذ هبًذ ٍ چٌبًچِ ثشًذُ هضايذُ
اص تبسيخ اث غ حذامثش تب 7سٍص حبضش ثِ اًدبم هعبهلِ ًشَد ٍ اصتبديِ ثوي هعبهلِ خَدداسي ًوبيذ ،سپشدُ ٍي ثِ ًفع شْشداسي ضيجظ
ٍ دس صَست ضٍم هعبهلِ ثِ تشتيت ثب ًفشات ثعذي اًدبم خَاّذ گشديذ ٍ دس صَست استٌنبؾ ثشًذگبى دٍم ٍ سَم سپشدُ آًبى ًيض
ثِ ًفع شْشداسي ضجظ خَاّذ شذ.
 -8اًدبم هعبهلِ قغعي است ٍ ثِ ّيچ ٍخِ قبثل فسخ ًوي ثبشذ.
 -9ثشًذُ هضايذُ ثبيذ ثوي هعبهلِ سا ثصَست ًقذ ٍ عي يل هشحلِ دس هَعذ تعييي شذُ( ثِ ششح هٌذسج دس ثٌذ )7پشداخت ًوبيذ.
-10پشداخت مليِ ّضيٌِ ّبي هشثَعِ اص قجيل هب يبت ّ ،ضيٌِ ّبي اًتقبل سٌذ  ،مبسشٌبسي  ،عَاسض ٍ ؼيشُ ثشعْذُ ثشًذُ هضايذُ خَاّذ ثَد.
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