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شوراي  /ش514/5هیات عالی سرمایه گذاري و مصوبه شماره 12478/96ه وبه شمارصاستناد م اقبالیه بهشهرداري         

 17/10/97مورخه  50هیات عالی سرمایه گذاري و مصوبه جلسه شماره 11/10/97مورخه  14841/97ومصوبهاسالمی شهر 

در نظر دارد از طریق سرمایه گذاري مشارکتی به این شهرداري .  25/10/97/س مورخه 800/5شوراي شهر طی نامه شماره 

ضلع شمالی واقع در   بعمترمر 30096در زمینی به مساحت   شهر خودرواشخاص حقیقی و یا حقوقی نسبت به احداث 

 و حقیقی اشخاص کلیه  لذا. نماید اقدام جایگاه پمپ بنزین)  جنبمسیر ارتباطی قزوین/اقبالیه  و در ورودي شرقی شهر (

 قراردادهاي امور واحد به.02/11/97مورخه اداري وقت پایان لغایت 12/10/97 تاریخ از توانند می شرایط واجد حقوقی یا

مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارك فراخوان از شرایط اقبالیه   شهرداري – خیابان ابوترابی -اقبالیه: آدرس به شهرداري

 با  و نحوه سرمایه گذاري موضوع آگهی اطالع حاصل نموده و در صورت تمایل به شرکت در سرمایه گذاري مشارکتی

 و فراخوان آگهی در شرکت تضمین د را که شامل خو مشارکتی گذاري سرمایه نیاز مورد مدارك و اسناد ، شرایط رعایت

 تائید از پس مبلغ و سهم الشرکه  پیشنهادي می باشد را ، جاري قراردادهاي سوابق ،رزومه، مالی توانمندي به مربوط اسناد

 .نمایند ارسال ه دبیرخانه شهرداري ب02/11/97تا تاریخ ...به صورت کتبی و الك و مهر شده  هاي مربوطه  پاکت در

 

 شرایط،اسناد و مدارك موردنیاز سرمایه گذاري مشارکتی :

کلیه مراحل برگزاري سرمایه گذاري مشارکتی ، انتخاب برنده و ... تابع شیوه نامه امور سرمایه گذاري و مشارکت  -1

  .می باشد هاشهرداری مالیآئین نامه  و شهرداري 

و مدارك مورد نیاز سرمایه گذاري مشارکتی و تسلیم پیشنهادات مطابق با متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه اسناد  -2

 مالی نامه آئین  راهنماي شرکت در فراخوان، مفاد آگهی، شرایط واگذاري، فرم ها، پیش نویس قرارداد ، شیوه نامه و

 .باشد می شهرداري

شرکت در سرمایه گذاري مشارکتی و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداري در شیوه نامه و آیین نامه  -3

 شهرداري می باشد. مالی
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قرار گیرد ، در  و ج  ب ، پاکت الف  سه  در کلیه اسناد مشارکت می بایست ممهور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و  -4

 :مراحل زیر ضروري استاین راستا انجام 

) داخل یک پاکت جداگانه (اصلی) گذاشته شود و نام شرکت یا شخص پیشنهاد دهنده و موضوع و جب  ،کلیه پاکتها (الف  -

 فراخوان بر روي پاکت مذکور نوشته شود..

 جهت بستن درب پاکت اصلی پس از امضاء و مهر پیشنهاد دهنده از چسب نواري استفاده شود. -

 یک به منزله کنترل مدارك ارسالی تکمیل و به پاکت اصلی الصاق شود.فرم شماره  -

به دبیرخانه شهرداري اقبالیه تحویل 02/11/97مورخ ...ن حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه و ضمایم آپاکت اصلی  -

 گردد.

 پاکت (الف) محتوي:

) ضمانتنامه میلیا رد ریالیازده (ریال 11,000,000,000 مبلغ  به ) درصد مبلغ برآورد اولیه بدون ضریبیک (سپرده شرکت در فراخوان -

 ملی بانک  0106395281003  بانکی ، اوراق مشارکت بدون نام و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداري به شماره 

مورخ -ه50659/ت123402تصویب نامه هیات وزیران به شماره  4(بر اساس جدول شماره یا وثیقه ملکی اقبالیهشعبه 

22/09/1394( 

نزد  2122057901ریال) واریز به حساب شماره ریال (پانصد هزار000/500فراخوان به مبلغ هزینه خرید اسناد  -

 بانک تجارت شهر اقبالیه .

 ) محتوي:بپاکت (

(فرم شماره دو) به فرم تکمیل شده شناسایی شرکتهاي فعال در زمینه پروژه هاي عمران و توسعه شهري اشخاص حقوقی:  -

همراه تصویر مصدق اساسنامه شرکت ، تصویر مصدق آگهی تاسیس ، تصویر مصدق آخرین تغییرات مندرج در روزنامه 

سراسري ، تصویر مصدق صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت و یا دارندگان حق امضاي مجاز ، رزومه کاري 

سال اخیر و کلیه اسناد و مدارکی که به نظر پیشنهاد دهنده می  5راردادهاي منعقده در مرتبط یا غیر مرتبط با الصاق تصویر ق

 تواند در راستاي انتخاب مشارکت کننده حائز اهمیت باشد.
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تصویر مصدق صفحه اول شناسنامه و کارت ملی  و  رزومه کاري مرتبط یا غیر مرتبط با الصاق تصویر :  حقیقیاشخاص  -

سال اخیر و کلیه اسناد و مدارکی که به نظر پیشنهاد دهنده می تواند در راستاي انتخاب مشارکت  5 قراردادهاي منعقده در

 کننده حائز اهمیت باشد.

 با تاییدیه بانک طالعات مستند مربوط به توان مالی (پرینت حساب یا حسابهاي شرکت) آخرین ا -

 بطمقررات ذیرطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادي با در نظر گرفتن  -

 پالن پیشنهادي -

 جدول سطح و فضاهاي ساختمانی -

 جدول مشخصات فنی ، عمومی و مصالح کاربردي -

برگ شرایط عمومی فراخوان که جزء الینفک اسناد مشارکت محسوب می شود که باید تمامی برگ هاي آن ممهور به مهر و  -

 امضاء پیشنهاد دهنده گردد.

 ه مهر و امضاء پیشنهاد دهنده می باشد.آکهی فراخوان انتخاب سرمایه گذار که ممهور ب -

 

 ) محتوي:جپاکت (

 فرم تکمیل شده پیشنهاد مشارکت (فرم شماره سه) -

 برگ آنالیز قیمت پیشنهادي -

با حضور  نمایندگان متقاضیان حقیقی و  ....03/11/1397مورخه ...چهارشنبهروز  صبح 10..پیشنهادات در ساعت   -5

 سالن جلسات در محل  اقبالیه حقوقی شرکت در پروژه  و اعضا هیات عالی سرمایه گذاري و مشارکت هاي شهرداري 

 مفتوح می گردد. اقبالیه شهرداري 

چسباندن نوار  تکمیل فرم هاي یک ، دو و سه ضمیمه اسناد این فراخوان بصورت دستی انجام می پذیرد و پس از -6

 چسب بر روي اعداد و ارقام ذیربط نسبت به ارسال فرم تکمیل شده اقدام گردد.
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هیات عالی سرمایه گذاري و مشارکت هاي شهرداري اقبالیه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود .  -7

ه داراي جنبه هاي نوآورانه ، خالقیت ، سالمت بدیهی است در پروسه انتخاب سرمایه گذار اولویت با پیشنهادي است ک

 محور و مظابق با مصالح عمومی باشد.

 هزینه چاپ آگهی فراخوان به عهده برند ه فراخوان می باشد. -8

هنگام تنظیم و عقد قرارداد ، به منظور تضمین حسن انجام تعهدات از شریک طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی یا   -9

% مبلغ قرارداد به تشخیص 10اسناد خزانه به عنوان سپرده {که تا پایان قرارداد نزد شهرداري اقبالیه می باشد} تا سقف 

 قبالیه دریافت و سپرده شرکت در فرخوان مسترد میگردد.  سرمایه گذاري و مشارکت هاي شهرداري ا عالیهیات 

و توانایی  ) مشارکت مدنی (پیشنهاد می بایست به گونه اي تنظیم گردد که در آن متقاضی با توجه به نحوه مشارکت  -10

به انجام کامل ) نسبت جدول زمانبندي در زمان عقد قراردادمالی ، فنی و غیره خود بتواند در مدت زمان هاي مورد نظر (

 تعهدات خود اقدام و پروژه را به شهرداري اقبالیه تحویل نماید.

 کلیه کسورات قانونی مربوط به قرارداد بر عهده شریک طرف قرارداد خواهد بود.   -11

 دستگاه نظارت کننده براجراي مفاد قرارداد مشارکت توسط شهرداري تعیین خواهد شد. -12

 ابق قوانین و مقررات مربوطه و جاري کشور و شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.طه مسایر موارد اعالم نشد -13

متقاضیان ضمن اقرار به اطالع از کلیه مقررات شرکت در معامالت شهرداري ها و دیگر قوانین مرتبط باید داراي   -14

 اهلیت قانونی جهت انعقاد قرارداد بوده و منع قانونی نداشته باشند.

ینه هاي مرتبط بر اجرا شامل بیمه ، مالیات ، نظام مهندسی و غیره به عهده مشارکت کننده خواهد بود و مشارکت هز  -15

کننده می بایست در تنظیم پیشنهاد ، هزینه موارد مربوطه را نیز مدنظر قراردهد . بدیهی است که کلیه هزینه هاي جاري 

 ه برداري به عهده مشارکت کننده می باشد.شامل پرسنلی ، مصرفی و غیره در زمان ساخت و بهر

سرمایه گذ اري ومشارکت هاي شهرداري  عالی شرکت در فراخوان به منزله قبول شرایط و تکالیف مورد نظر هیات   -16

 اقبالیه می باشد.
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ی ممهور به در صورت برنده شدن پیشنهاد دهنده ، قرارداد تنظیم شده نیز باید توسط دارندگان امضاي مجاز قانون  -17

 مهرشرکت پیشنهاد دهنده گردیده و امضا شود.

نسبت به تجهیز کارگاه ، شروع عملیات طبق طرح و انجام  ، الزم است برنده فراخوان ظرف مدت مقرر در قرارداد  -18

 اقدام نماید. ، کلیه تعهدات موضوع قرارداد و اتمام آن

، مدت اجراي پروژه مشخص و معین  و درصد سهم الشرکه  ه گذاريپیشنهاد می بایست از حیث مبلغ ، میزان سرمای  -19

 و بدون ابهام بوده و در پاکت الك و مهر شده (پاکت ج) تسلیم شود.

شرکت کنندگان با ارائه اسناد و مدارك الزم اوال نسبت به اثبات توانمندي خویش براي انجام پروژه اقدام می کنند ،   -21

و شریک واجد شرایط را انتخاب   (گشودن پاکت ج )ثانیا شهرداري پس از احراز توانمندي ، پیشنهادات واصله رابررسی

 خواهد نمود.

پیشنهاد دهنده اي که مناسب ترین پیشنهاد را ارائه نموده باشد ، به عنوان برنده اول اعالم هنگام ارزیابی پیشنهادات ،   -22

سرمایه  عالی ارائه شده مورد تایید هیات   خواهد شد و برنده دوم درصورتی اعالم می شود که میزان سرمایه گذاري

هاي ارائه شده ، تضامین برنده اول و دوم ،  گذاري و مشارکت هاي مردمی شهرداري اقبالیه باشد. پس از گشودن پیشنهاد

نزد شهرداري نگهداري و تضمین سایر پیشنهاد دهندگان بازگردانده می شود. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده 

ت را دوم مسترد می گردد. و چنانچه برنده اول ظرف مدت یک هفته از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدا

ارائه ننماید ، تضمین فراخوان وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. درصورت امتناع نفر دوم ، تضمین وي نیز 

 ضبط و فراخوان تجدید خواهد شد. 

،  جداول و مشخصات  دیگر با توجه به نظر و ایده خود وبا درنظر داشتن پالن پیشنهادي تواند سرمایه گذار می   -23

پروژه ، سطوح و فضاهاي ساختمانی ، مشخصات فنی ، عمومی و مصالح کاربردي اقدام و بر همین اساس برآورد سرمایه 

 گذاري را تعیین نماید.

٥ 
 



 

  

 

 �ا�ط ��و�ی �ا�وان �شار�ت و �ما� �ذاری �وژه ��� �و�و

 

 

 

شهرداري اقبالیه نظر به صالحدید و ضرورت هاي احتمالی پیش آمده در طول قرارداد حق افزایش و یا کاهش طول   -24

ارکت براساس تغییرات در کیفیت ارائه خدمات و مشخصات پروژه براي خود محفوظ خواهد داشت . بدیهی دوران مش

 است این تغییرات در چارچوب قرارداد و با نظر کارشناسی براساس موضوع مربوط اعمال خواهد شد.

غیره ناشی از تصمیم مراجع  در صورت بروز هرگونه تغییر در میزان سرمایه گذاري ، پیش بینی درآمدهاي پروژه و -25

تصویب کننده طرح ، پیشنهادات اصالحی هرکدام از طرفین ، طول دوران مشارکت (بهره برداري) با توجه به شرایط جدید 

 و مبانی کارشناسی پایه اولیه محاسبه و طول دوران مشارکت (بهره برداري) به تناسب تغییر خواهد نمود.

ره برداري از طرح مورد نظر جهت سرمایه گذاري می بایست موارد ذیل را مورد نظر داشته سرمایه گذار در اجرا و به - 26

 باشد:

 الف) در نظر گرفتن مسائل فنی و مهندسی 

 ب) هویت فرهنگی

 ج) مالحظات اقلیمی

 د) نوآوري و خالقیت 

 اسالمی و بومی  –ه) ترجیحا استفاده از طراحی و معماري ایرانی 

 و هزینه پروژهو) مالحظات اقتصادي 

 ز) رعایت اصل هماهنگی طرح با موقعیت اجراي پروژه 

 بهره برداري و انتقال پروژه  اجرا و  ح) رعایت صرفه و صالح عمومی به هنگام

با توجه به ماهیت فراخوان مورد نظر ، شریک طرف قرارداد ملتزم و متعهد می گردد در پایان مدت قرارداد محل و   -27

بروز  ، به شده در سرمایه گذاري را بدون نیاز به مراجع قضایی پس از انجام تعمیرات و مرمت مورد نیاز کلیه اموال محاس

  رسانی کرده  و به تصرف کارفرما درآورد . 
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می باشد که متقاضیان می بایست با درنظر داشتن این موضوع  ماه  24مدت تعیین شده براي اجراي پروژه حداکثر  -28

قابل ذکر است در صورت اتمام قرارداد قبل از موعد مقرر درصدي(که در زمان نسبت به تکمیل فرم شماره سه اقدام نمایند.

ه در نظر گرفته وان جریمعقد قرارداد توافق می گردد) به عنوان تشویق و در صورت تاخیر در اتمام قرارداد درصدي بعن

 خواهد شد

 ���ان ا��ر�ور                                                                                             

س �یات عا�ی �ما� �ذاری و ���دار ئ� ر

 ا�با��ه

۷ 
 


