آگهی واگذاری و فروش زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر

شهرداری اشکذر به استناد مجوز شماره  285مورخ  49/60/11شورای اسالمی شهر اشکذر در نظر
دارد نسبت به واگذاری  56قطعه زمین با کاربری صنعتی  ،اداری  ،تجاری ،خدماتی و باربری در فاز
دوم شهرک صنعتی نیکو اشکذر با شرایط معین به متقاضیان واجد شرایط جهت احداث واحد
تولیدی  ،خدماتی و بهره برداری از آن قطعات تحت شرایط خاص واگذار نماید .لذا شایشته است
کلیه متقاضیان دارای جوازتاسیس از سازمان صنعت  ،معدن  ،تجارت یا سازمان جهاد کشاورزی ،
سازمان حمل و نقل و پایانه ها درخواست خود را مبنی بر احداث واحد تولیدی مطابق با زون های
ارائه شده تحت ضوابط موافق زیست محیطی و موجود در جدول پیوست به شماره دو پیشنهادات
خود را با انضمام فیش واریزی سپرده به حساب سیبا شماره  5166665540662در پاکت در بسته
والک و مهر شده تا تاریخ  49/68/19به دبیر خانه شهرداری تحویل و رسید آن را اخذ نمایند.

شرایط مزایده:
 -1دستگاه مزایده گذار  :شهرداری اشکـذر
 -2موضوع مزایـده  :فروش  56قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی نیکو اشکذر با کاربری های صنعتی  ،تجاری  ،خدمات باربری  ،اداری

 -5مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

مبلغ برآوردی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تفکیک قطعات به شرح جدول

پیوست می باشد که پیشنهاد دهندگان می بایست معادل  %2مجموع مبلغ برآوردی کارشناس رسمی دادگستری را به حساب سیبا شماره
 5166665540662واریز و فیش آن را در پاکت در بسته والک ومهر شده تا تاریخ  49/68/ 19به دبیر خانه شهرداری تحویل ورسید اخذ
نمایند .پیشنهاداتی که فاقد سپرده ویا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
 -4آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها  :بازگشایی پاکات روز بعد از روز آخر اتمام مهلت  12روز یاد شده میباشد که اگر آن روز
تعطیل رسمی یا جمعه باشد ،روز بعد از آن بازگشایی پاکات انجام خواهد شد .

 -5نشانی محل پیشنهاد ها:

یزد  ،شهرستان اشکذر  ،اشکذر  ،خیابان امام خمینی (ره)  ،شهرداری اشکذر ،تلفن 55055555 :

 -6بازدید از زمین موضوع مزایده  :متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از زمین مورد مزایده از تاریخ  49/60/56لغایت
 49/68/19از ساعت  4:66لغایت ساعت  15:66به شهرداری اشکذر مراجعه نمایند.

 -7نحوه ارائه پیشهاد قیمت :

پیشنهاد دهنده موظف است قیمت پیشنهادی خود بابت یک قطعه زمین مذکور که به رویت رسیده

است را به عدد و به حروف در فرم پیوست شماره یک درج نماید.
تبصره  :در صورت دریافت اسناد مزایده از طریق سایت می بایست بصورت کتبی و یا از طریق فاکس شماره  652-55055209مشخصات و
شماره تماس فرد دریافت کننده اسناد اعالم گردد و هزینه اسناد مزایده را به حساب سییا شماره  5166665540662واریز و تصویر فیش
واریزی را فاکس نمایند .
 متقاضیان شرکت در مزایده باید برای هر قطعه مورد نظر که پیشنهاد ارائه میدهند پاکت جداگانهای با قید مشخصات قطعه بر روی پاکت وفیش مستقل سپرده شرکت در مزایده و فرم مجزا ارائه نمایند .پاکت الف شامل مدارک درخواست کننده اشخاص حقیقی ،حقوقی و ضمانت نامه
و پاکت دوم شامل فرم قیمت پیشنهادی می باشد
 سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نشده در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده به نفع شهرداری ضبطخواهد شد.
 مزایده از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت اعالم شده متقاضی یا شرکتکننده واگذار میشود . سپردن تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی توسط شرکتکنندگان در مزایده الزامی میباشد ،در غیر اینصورت پیشنهاد ناقص تلقی و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 هزینه اسناد شرکت در مزایده مبلغ  266/666ریال ( پنجاه هزار تومان ) می باشد. -8نحوه ارائه پیشنهاد مزایده  :الف – پیشنهاد دهنده موظف است کلیه صفحات این اسناد را امضا نموده و به همراه پیشنهاد قیمت
و تضمین شرکت در مزایده به ترتیب ذیل در دو پاکت الف و ب بصورت جداگانه و در بسته و الک و مهر شده ارائه نماید.

پاکت ( الف ) شامل :
 تضمین شرکت در مزایده مطابق بند  5شرایط مزایده اسناد مزایده امضا شده به جز پیوست شماره یک در صورتی که پیشنهاد دهنده یک شرکت حقوقی است متن اساسنامه  ،آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی ممهور به مهرشرکت.
 -در صورتی که پیشنهاد دهنده شخص حقیقی است کپی شناسنامه  ،کپی کارت ملی و کپی کارت پایان خدمت .

تذکر :الزم است مدارک فوق در پاکت سربسته ( با درج پاکت الف بر روی آن ) قرار گیرد

پاکت ( ب ) شامل :
 پیشنهاد قیمت تکمیل شده مطابق بند  0شرایط مزایده که به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده است (.پیوست شماره یک)به پیشنهادهای مبهم ،مشروط و مخدوش و یا فاقد فیش بانکی مربوط به سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 ارزیابی قطعات بدون در نظر گرفتن هزینه آماده سازی زمین برآورد گردیده است. پیشنهاد قیمت در مورد اشخاص حقیقی با ارئه تصویر شناسنامه و کارت ملی باید به امضای فرد پیشنهاد دهنده رسیده باشد و در مورد اشخاصحقوقی با امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت تأیید شود و ارائه معرفینامه از سوی شرکت به انضمام تصویر آگهی تأسیس  ،تصویر اساسنامه
 ،تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء و آخرین آگهی تغییرات الزامی میباشد.
تذکر  :الزم است فرم مربوطه پس از تکمیل و امضاء در یک پاکت سر بسته ( با درج پاکت ب برروی) آن قرار گیرد.

 -9شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
در صورت وجود هرگونه ابهام و مغایرت بین مورد بازدید و مشخصات اقالم مورد مزایده  ،پیشنهاد دهنده بایستی مراتب را کتبا به دستگاه مناقصه
گزار گزارش و تقاضای توضیح کتبی نماید در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی و یا ادعایی پس از بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مزایده
پذیرفته نخواهد شد/.

 -11نحوه تعیین برنده یا برندگان مزایده :
کمیسیون مزایده در موعد مقرر در بند  15شرایط مزایده تشکیل و نسبت به تعیین برنده موضوع مزایده به شرح ذیل اقدام می نماید.
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ابتدا پاکت الف شرکت کنندگان در مزایده گشوده شده و در صورت صحت مدارک نسبت به گشایش پاکت ( ب ) پیشنهاد دهندگان اقدام
می گردد در صورتی که نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده مطابق مفاد شرایط مزایده به تائید اعضای کمیسیون برسد قیمت های
پیشنهاد شده زمین موضوع مزایده به صورت جداگانه با یکدیگر مقایسه و بیشترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده زمین تعیین می
گردد.
تضمین شرکت در مزایده برنده و نفر دوم و سوم تا مهلت تعیین شده برای واریز مبلغ پیشنهادی مطابق بند  11شرایط مزایده نزد دستگاه
مزایده گذار باقی می ماند و در صورت استنکاف برنده مزایده از واریز وجه پیشنهادی  ،تضمین شرکت در مزایده پیشنهاد دهنده بدون نیاز
به تشریفات اداری و قضایی به نفع دستگاه مزایده گذار ضبط خواهد شد.
مزایده گذار  ،حق دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده ها  ،هریک از پیشنهاد ها را رد یا قبول کرده و یا فرایند مزایده را لغو و یا تجدید
نماید و تمام پیشنه اد ها را در هر زمان  ،پیش از ابالغ نامه پذیرش  ،رد کند و از این بابت  ،هیچ مسئولیت و تعهدی را نخواهد داشت.
جواز تاسیس ارائه شده می بایست مربوط به شهرک صنعتی نیکو اشکذر بوده و در ردیف  5از ضوابط زیست محیطی قرار گرفته و از لحاظ
آالیندگی مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.
تبصره  :پیشنهاد دهندگان می توانند جهت شرکت در مزایده و در صورت عدم ارائه جواز تاسیس عنوان تولیدی پیشنهادی خود را تحت
عنوان (( پیوست شماره سه)) ارائه و تعهدنامه ارائه جوازتاسیس مربوطه را حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نتایج مزایده ارائه نماید
و در غیر اینصورت شهرداری راسا نسبت به معرفی نفر بعدی اقدام می کند.

 -2کلیه مراحل ساخت و ساز آن بر اساس ضوابط فنی و مهندسی شهرداری اشکذر بوده و می بایست کلیه ضوابط بهره برداری از عرصه مطابق

ضوابط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شورای عالی معماری و شهرسازی رعایت گردد.

 -11واریز مبلغ پیشنهادی :
متقاضیان شرکت در مزایده باید قیمت پیشنهادی خود به همراه یک برگ اصل فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده را در پاکت سربسته تا قبل
از پایان مهلت به دبیرخانه شهرداری تحویل دهند و رسید دریافت نمایند مهلت تحویل پیشنهادها  12روز پس از انتشار آگهی میباشد.
جهت پرداخت سپرده شرکت در مزایده حتما” می بایست فیش مخصوص شهرداری از واحد درآمد شهرداری اخذ گردد.

برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی شهرداری جهت پرداخت 56درصد بهای زمین به صورت نقد مراجعه و
در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
بهای زمین ها به صورت  56درصد نقدی ومابقی طی اقساط  56ماه متوالی وصول می گردد.

 -12هزینه ها :

کلیه مراحل پیگیری و هزینه ها در خصوص نقل و انتقال  ،عوارض شهرداری مالیات و سایر هزینه های مربوطه بر عهده

برنده مزایده می باشد
 -11تاریخ و محل تشکیل کمیسیون تعیین برنده مزایده  :جلسه گشایش پاکات پیشنهادی مزایده گران توسط کمیسیون
تعیین برنده مزایده ساعت  4:66روز شنبه مورخ  49/68/10در محل شهرداری اشکذر به آدرس  :یزد اشکذر – خیابان امام خمینی (ره) برگزار
خواهد شد .حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون مزایده با ارائه کارت شناسایی معتبر بال مانع است.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر برای دریافت مشخصات قطعات مربوط به مزایده میتوانند هر روزه در وقت اداری به واحد شهرک صنعتی
نیکو واقع در شهرداری اشکذر مراجعه نمایند و مطابق کروکی های پیوست از محل زمین ها بازدید بعمل آورند/.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده (فرم شرایط خاص) مندرج میباشد
قطعه زمین تعیین شده برای هر برنده پس از تسویه حساب کامل و تأیید واحد درآمد شهرداری توسط کمیسیون تحویل مربوطه به برنده مزایده
تحویل خواهد شد.
قیمت پایه کارشناسی به شرح جدول (( پیوست شماره دو )) می باشد.
کلیه هزینه های آگهی،کارشناسی وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
سند مالکیت زمین های مورد نظر در صورت اتمام مراحل ثبتی پس از تسویه حساب کامل و بهره برداری طرف قرارداد طبق جواز تاسیس ارائه
شده در مدت معین (ارائه پروانه بهره برداری و گواهی پایان کار ساختمانی  ،مجوز محیط زیست) واتمام موارد مندرج در مزایده بنام بهره بردار
انتقال می یابد.

اینجانب  ...................................................متقاضی قطعه زمین شماره ..........................می باشم و کلیه مفاد فوق و ظهر این برگه
مورد قبول اینجانب می باشد /.
امضاء

((پیوست شماره دو))

ردیف

شماره

پالک ثبتی

زون مربوطه

موقعیت

مساحت

قیمت پایه یک

کاربری

مترمربع به تومان

قطعه

میزان سپرده
تومان

1

1

15488/140

سلولزی

A5

14466

02666

صنعتی

09/002/666

5

11

15488/560

سلولزی

A0

1206

92666

صنعتی

5/216/666

5

51

15488/550

سلولزی

A2

9666

96666

صنعتی

8/666/666

9

96

15488/550

مواد غذایی

B5

9408

92666

صنعتی

11/108/666

2

15488/550 191

فلزی/غیرفلزی

G8

9666

56666

صنعتی

0/666/666

0

02

15488/501

فلزی/غیرفلزی

C5

2666

52666

صنعتی

0/526/666

0

05

15488/508

فلزی/غیرفلزی

C5

0666

96666

صنعتی

19/666/666

8

01

15488/500

فلزی/غیرفلزی

C5

2666

92666

صنعتی

11/526/666

4

02

15488/501

زون شیمیایی

E0

5850

56666

صنعتی

9/554/666

16

15488/554 195

فلزی/غیرفلزی

G8

9052

56666

صنعتی

0/450/266

11

15488/505 100

شیمیایی

F5

2866

56666

صنعتی

8/066/666

15

15488/501 102

شیمیایی

F5

2866

56666

صنعتی

8/066/666

15

15488/506 109

شیمیایی

F5

2866

56666

صنعتی

8/066/666

19

15488/505 100

شیمیایی

F5

2866

56666

صنعتی

8/066/666

12

15488/504 105

شیمیایی

F5

2866

56666

صنعتی

8/066/666

10

49

15488/546

خدمات تجاری

C5

566

06666

تجاری

066/666

10

42

15488/541

خدمات تجاری

C5

566

06666

تجاری

066/666

18

40

15488/545

خدمات تجاری

C5

566

06666

تجاری

066/666

14

44

15488/540

خدمات اداری

B9

004

02666

اداری

5/560/026

56

15488/551 152

خدمات باربری

C5

2942

06666

باربری

14/555/266

(( پیوست شماره یک ))
تاریخ .......................

مزایده شماره .......... ...........
برگ پیشنهاد قیمت
توجه  :این برگ باید توسط پیشنهاد دهنده تکمیل گردد.

عطف به آگهی منتشره در روزنامه های .................................................مورخ ......................موضوع مزایده شماره  .............. :زمین متعلق به
شهرداری اشکذر واقع در فاز دوم شهرک صنعتی نیکو اشکذر به شماره قطعه  ..........تحت پالک ثبتی  .......................به متراژ  .................با
کاربری .................
اینجانب  .........................................فرزند ...................... :شماره شناسنامه  ................ :صادره از  ..................کد ملی .....................................
شرکت ............................................................................................................................................................................................... :
ضمن قبول کلیه شرایط شرکت و مشخصات مندرج در اسناد مزایده و سایر مدارک منضم به آنها  ،اعالم می نمایم که زمین مورد مزایده را به
قیمت پیشنهادی به عدد .............................................. :ریال و به حروف  ...................................................................... :ریال طبق ضوابط و
مقررات ساختمانی به شرط اجرای طرح در موعد مقرر به نمایم.
اینجانب در صورت برنده شدن متعهد میگردم حداکثر ظرف مدت  01روز از تاریخ اعالم اسامی برندگان مابقی بهای پیشنهادی را به حساب
شهرداری اشکذر واریز نمایم  ،در غیر اینصورت شهرداری می تواند بدون اعالم قبلی زمین مور نظر را به دیگری واگذار نماید و حق هیچگونه
اعتراضی نخواهد داشت و سپرده اینجانب به نفع آن شهرداری ضبط خواهد شد.
ضمناً اعالم می نمایم که برگ شرایط شرکت در مزایده را به دقت مطالعه نموده و از زمین مورد مزایده نیز بازدید به عمل آورده و با علم و
اطالع کامل مبادرت به ارائه قیمت نموده ام.
همچنین واریز نقدی به مبلغ  .................................ریال به حروف ....................................................ریال به شماره فیش .................................
مورخ  ...................بانک .................شعبه  .......................به عنوان تضمین شرکت در مزایده ارائه می گردد
آدرس کامل ...................................................................................................................... ............................................................ :
تلفن :

تلفن همراه :

فاکس :

امضاء و مهر
پیشنهاد دهنده :

(( پیوست شماره سه ))
فرم پیشنهادی واحد تولیدی مورد نظر
به موجب این گواهی اینجانب  ........................................به شماره ملی  .......................................متعهد می شوم که پس از
برنده شدن در مزایده واگذاری زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر در خصوص قطعه زمین شماره  ....................به مساحت
شماره  .................حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه جواز تاسیس از سازمان های مربوطه با مشخصات ذیل اقدام
نمایم  .در غیر اینصورت شهرداری مختار است برابر ضوابط برخورد نماید/.
نام واحد تولیدی  ....................................................شماره کد  ................................... :ظرفیت سالیانه ............................... :
کل سرمایه ثابت ................................................... :میلیون ریال
تعداد کارکنان .............................. :نفر ( در زمان بهره برداری)
تولیدی ........................نفر

پشتیبانی  ............................نفر

ارزش ماشین آالت داخلی ....................................................میلیون ریال
ارزش ماشین آالت خارجی ..........................................هزار یورو
مساحت زمین  .................................متر مربع
توان برق ............................................................. :کیلو وات

سطح زیر بنا ....................................... :مترمربع
آب مصرفی...................................... :

سوخت مصرفی  ......................... :گاز مصرفی  ................................ :نفت گاز................................................ :

