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فرم استعالم بهاء كتبي - مزايده اجاره اماكن ورزشي ( نوبت دوم) 

1401/071401/01/16شماره و تاريخ استعالم1400/11/13تاريخ درخواستنام شركت/شخص

00/19259شماره درخواستآدرس

 قيمت پيشنهادي (ريال)شرح كامل موضوعرديف
حروفعدد

تاريخ تكميلكد رهگيري سايت:تلفن/فاكس

سپرده شرکت در مزایده: متقاض م بایست مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ردیف اول و ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت ردیف دوم ضمانتنامه بانک با اعتبار ۳ ماه و قابل تمدید و
یا واریز فیش نقدی به مبالغ ذکر شده به حساب شماره ۱۰۷۷۰۷۹۵۶۰ نزد بانک تجارت اقدام نموده و رسید آن را ضمیمه پیشنهاد قیمت نماید.

مدت اجاره اماکن مذکور یک سال تمام شمس م باشد.

1

اجاره ماهانه زمين چمن مصنوعي مجموعه ورزشي شهيد سليماني شهرك بعثت به مبلغ پايه 
120/000/000 ريال طبق شرايط مشخص شده و نمونه قرارداد پيوست

روزهاي شنبه تا چهارشنبه و طي سال تحصيلي از ساعت 15 الي 24
روزهاي پنجشنبه ، تعطيالت و فصل تابستان از ساعت 08 الي 24

توضيحات
به مؤسسه تحویل نمایید.1401/01/20کلیه مدارک استعالم قیمت را در پاکت سربسته و ممهور با توجه به نکات ذیل تا تاریخ

مهر  امضاء پيشنهاد دهنده قيمتمسئول دفتر فني و تعميرات
سام گلدار

2

اجاره ماهانه سالن ورزشي سرپوشيده دبيرستان رضوان شهرك بعثت به مبلغ پايه 
130/000/000 ريال طبق شرايط مشخص شده و نمونه قرارداد پيوست

روزهاي شنبه تا چهارشنبه و طي سال تحصيلي از ساعت 15 الي 24
روزهاي پنجشنبه ، تعطيالت و فصل تابستان از ساعت 08 الي 24

برندگان اول و دوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانتنامه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
تضمین حسن انجام معامله معادل ۵ درصد مبلغ کل قرارداد و طبق شرایط نمونه قرارداد پیوست م باشد.

پیشنهادات م بایست از هر جهت مشخص و معین باشد و در پاکت الک و مهر شده تا تاریخ تعیین شده تحویل گردد. بدیه است به پیشنهاد مخدوش، مبهم یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
خوزستان - بندر ماهشهر - شهرک بعثت - مجموعه ۸۲  واحدی بهار - منازل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیم - کد پست : ۶۳۵۴۱۶۸۹۵۵آدرس مؤسسه :

تلفن : ۵۲۴۲۴۶۱۵ -۰۶۱   /   فاکس : ۵۲۴۲۶۳۲۸ -۰۶۱ 

مؤسسه در رد یا قبول و یا تفکیک استعالم مختار خواهد بود.
پیشنهاد دهنده با توجه به شناخت کامل از موضوع مورد نظر و پس از بازدید از محل، قیمت پیشنهادی خود را ارائه م دهد. لذا پس از برنده شدن هیچگونه عذری موجه نم باشد.

، بیمه، هر گونه مالیات به عهده برنده مزایده خواهد بود. کلیه کسورات قانون
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 « اجارهقرارداد »

 

                شماره :  

      تاريخ : 

 : موجر 1ماده 
 بهها  1098001278شناسههه ی هه    و  76شماره ثبت    به  موسسه آموزشي فرهنگي غيردولتي پتروشيمي ماهشهر

 : بههه انههاا و اهرئهه ه ا ههاي یههپد) ...)یههپدامای( و و  ... بهها امادنههپق  انادهها  6354168755کههپ تیهه   

  0615424615واحپي بهار. ت فن : 82ینازل -شهاك بعثت-انهابنپریا-خوزس ا 

 

 : مستاجر 2ماده 
 بههه انههاا : ...................................  اناي  امادنپق به    که با اخ صار یی اجا اای په ی  شود  ...................... 

................................. 

 

  مورد اجاره:  3ماده 
ی هها یابهه   ................ با ماصه.............................به ااضمام فضاي   ...................................  از  ت  سامباري  

 .  ........................وان  در   .......................  ................بمنظور بهاه باداري ی ا یاب ،...............  و ام اا  

 

 قرارداد مدت :  4ماده 
تمپدههپ یههپي اجههاره بهها توافهه  بهه ن یههوجا و و  باشههپ    ی   .................  ...............به یپي    .............از تاردخ  

  . ن مت کارشناس )با ازدنه یوجاو یی اجا و اخذ

 

  : مال االجاره  5ماده 
ردههال ................... /-)بههه مههپدو                سههال اول نههاارداد یااااههه یابههوب بههه یههورد اجههارهي بهههااجههاره 

بههه اههام یوسیههه ایوزشهه    که به حیههاش شههماره .....................باشپ    ی ردال    ...........................)بحاوفو  

 ی اجا واردز خوااپ شپ.فاانگ  غ ادول   ت اوش م  یاانها توسط ی
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 ساير شرايط :  6ماده 
یورد اجاره وف  نااو  روابط ب ن یوجا و یی اجا و با ازدنه  اساس تعم ااي  است ایبت بهیوجا ی عهپ   -1-6

 خود انپام امادپ. 

و به ادن ناارداد تع   ی  ق اد، بعهههپه  که  تاداخت ااقواه موارض و یال اي و کیوراي نااوا  ددگا    -2-6

 ازدنه یوجا ی  باشپ.

 :  تعهدات مستاجر  7ماده 

ت  -7-1 ینظور  ابه  حین  و  یی اجاضم ن  اایه  اجاره  یفاد  استجااي  را  %5یعادل    یوظف  ناارداد  ک(  یب غ 

  یپيه  که ی  بادیت از تاردخ صپورا ، ب فوق الذکا  تضم ن    ادپ.به یوجا تی  م امبصوري ضماا نایه یع با  

 ا در یال االجاره سال  غ  ت   در صوري،، داراي ام بار بوده و بپو  ن پ و شاب، ناب( تمپدپ باشپ  ......................

  یابه ال فاوي تضم ن فوق از یی اجا اخذ ی  قادد و ) در صوري تمپدپ و رضادت یوجاو  ااي دوم و سوم  

بااي ضبط  درخاتمه ناارداد اباشپ    چنااچه یوجب   است خیاراي    یوجا یح یی اد ی  قادد.یی اجابه  ا  

ز یح( تضم ن یابوطه باداشت و در صوري کاف   اح مال  و ازدنه ااي تاداخت انپه از جااب یی اجا را ا 

 اد  انپام امادپ. ابود  از طاد  یااج  نض

 انپام امادپ.  5یی اجا ی عهپ است ایبت به تاداخت یال االجاره وف  یاده  -7-2

م ن یی اجاه به احو یط وش ایبت به ااجام تعم ااي جزئهه  انههپام یی اجا ی عهپ است بمنظور اا فاع از    -7-3

 . امادپ

 قاز ، ت فن ، ادن اات انپام امادپ.  یی اجا ی عهپ است ایبت به تاداخت ازدنه، اش ، باق ، -7-4

 یی اجا ی عهپ است ایبت به حفظ و حااست از م ن یی اجاه را بعهپه و ازدنه خود انپام امادپ.  -7-5

 جزءاً و کالً بعهپه و ازدنه یی اجا ی  باشپ.  یورد اجاره،ت یپا  موای( اجااد  ییئول  -7-6

یورد اجاره  را به شهه ي دهها اشهه ا  غ هها، امههم از ح   هه  دهها   با امالم ک ب  به یوجا    توااپییی اجا  -7-7

ادههن نههاارداد ا وااههپ   7ه  ادن انپام یوجا، ااف  رمادت یفاد یادح ون  کالً دا جزاً واقذار امادپ. بپده  است  

  بود.

ه ناارداد یی اجا با اش ا  ح     دا ح ون  ددگا س ب ییههئول ت از یههوجا بههوده و ا چگواههه ااقوا   -8-7

یی جار و یوجاي ب ن اش ا  ثالث با یوجا ینع پ ا وااپ بود و بهها ایضههاي ادههن نههاارداد رابطه اس  پای  و  

   ثالث با یی اجا ی  باشپ.تمای  ییئول ت اش ا  ح     و دا ح ون  اش ا

اا  اد ناارداد و ... با ارکا  یورد اجاره، بههه   ،ب مه، البیه، تغذده، ساوده اداش و ذااش وق،  تاداخت ح  -9-7

 تعهپ یی اجا بوده و ا چگواه ییئول    از ادن ح ث ی وجه یوجا ا وااپ بود.

ددگا افاادي که در زیا  یپي اجههاره در   ااقواه اتفاق و دا خیارت  به ورزشكارا ، موای( اجااد  و-10-7

دك از ایاکن یورد ناارداد حادث شود، ییئول ت کای( ا  به مهپه یی اجا بوده و یوجا ا چگواه تعهپي اا

تمام ییئول ت ادنگواه حوادث را ی  ب( خوااههپ حاضا،  با ایضاء ناارداد    یی اجااز ادن ح ث ا وااپ داشت و  

 شپ.
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و مههپم اسهه فاده ی عههارف ییهه اجا از  تفادطو  تعپياز  ااش ارده به یورد اجاره خیاراي و  ک  هجباا   -11-7

 م ن یی اجاه،کالً به مهپه یی اجا ی  باشپ.

ادجاد اا اوع تغ  ااي در یورد اجاره یی  زم تحص ( یجوز ک ب  یوجا و به ازدنه ییهه اجا یهه  باشههپ. -12-7

ده ره را فیخ امادپ و جبههاا  ک  ههه خیههاراي واردر صوري ت  ف یی اجا،ح  دارد ناارداد اجا  ایوج-13-7

 .بوده و با ایضاي ادن ناارداد ح  ااقواه ام ااض را از خود س ب اموده استا ز به مهپه یی اجا 

 یی اجا ی زم است در تادا  یپي اجاره،یورد اجاره را بصوري صح ح و سالم به یوجا تحود( امادپ.-14-7

به یههورد اجههاره از سههوي  بیابوتوسط یی اجا و ت گ اي ییائ(  دااردان  صح ح  اجاايبا    مال هاظاري  -15-7

ی  قههادد یحههول  یعاف به یی اجا  بهک باًو  نتع  که از طاف ادنا    امادنپهو دا    ....................یوجا به مهپه  

 شپه است.

یی اجا و سادا نواا ن تاب  نااو  یپا  و نااو  روابط  یوجا و  انپه در ادن ناارداد ذکاسادا یوارد  -16-7

 جاري ی  باشپ.

یوسیههه ایوزشهه  در .................در تههاردخ دكیهها  ی حههپالم ن و ام بههار ای ه   2یاده و   7ناارداد در  ادن  

 .یبادله قاددپ، ایضاء و تنظ م فاانگ  غ ادول   ت اوش م  یاانها

  

 

 

 موجر                    

 )مديرعامل(  ...

 

 

 

                         ( رئيس هيات مديره)  ...

 مستاجر 

 .......... 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 شاهد اول                                                                                             شاهد دوم
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