
 

 

 

 .مراجعه گردد بافق ندارد و جهت دريافت اصل اسناد بايستي به شهرداري زايدهماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 مزايدهالصه خ

طريق مزايده به بخش خصوصی بصورت را از  اموال به شرح جدول پیوستبدينوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد 

 . واگذار نمايد استیجاری

 

ميدان  -بافق -هرداري بافق به آدرس یزدشبه  62/26/62مورخ  شنبهتا پایان وقت اداري روز  دریافت اوراق مزایدهشرکت کنندگان می بایست جهت  (1

 (00206460600: تلفن تماس امور قراردادها) . مراجعه نمایند  امام حسين

 می باشد 72/27/69شنبه مورخ يكبه دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  تسلیم پیشنهاد قیمتمهلت  حداکثر (2

 6064066600بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  که می می باشد (0صفحه) مطابق جدول پيشنهاد قيمتمبلغ سپرده شرکت در مزایده  (3

 .باشد یا اوراق مشارکت نامه بانكی شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت تجارتبانك 

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و یا نقص باعث ابطال پيشنهاد می هرگونه خط (4

 .باشد پيشنهاد مختار میشهرداري در رد یا قبول  (5

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده  و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد می مزایدهکليه اسناد  (6

  نامه شرکت در مزایده پاکت الف شامل ضمانت -2

، دعوتنامه و (اشخاص حقوقی ) آخرین تغييرات روزنامه رسمی  و اساسنامه شرکت و(  اشخاص حقيقی) پاکت ب شامل کپی شناسنامه و کارت ملی  -6

 .مطابقت داشته باشد مزایدهشایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید با موضوع  .قرارداد تيپ امضاء شده شهرداري بافق

 .پاکت ج شامل مبلغ پيشنهادي می باشد -0

و مشخصات مستاجر به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و مهر ها د بر روي آن نوع مزایده شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که بایپاکت د  -4

 .شده تحویل دبير خانه گردد

 .ه کسورات قانونی و قراردادي به عهده مستاجر خواهد بودکلي (7

 .ال تمام یا قسمتی از حقوق استيجاري خود را تحت هيچ شرایطی مانند شراکت و غيره به غير نداردستاجر حق انتقم (8

ليه عوارضات شغلی، کسبی، ماليات کسبی، بيمه، حقوقات دولتی و دیگر کسورات قانونی و هزینه هاي آب و برق و تلفن و دیگر به هر نحو و ک (9

به موجر ارائه نماید در غير د تسویه حساب برق و آب مستاجر است و مستاجر هنگام تخليه بای طریق که شامل کسب و کار و شغل گردد بعهده

 .اینصورت مدارک تضمينی وي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت و از این بابت حق اعتراض از مستاجر سلب ميگردد

 .برعهده مستاجر می باشد... برق و آب، کليه هزینه هاي مصرفی شامل  (11

 .نانچه مورد اجاره از طرف هر ارگان دولتی به دالیلی تعطيل گردید موجر هيچگونه مسئوليتی را نداشته و نداردچ (11

و هر عنوان دیگر غير قابل استرداد به موجر پرداخت نكرده و حقوق محل کسب وپيشه  که هيچ گونه وجهی بابت سرقفلی و اقرار می نمایدمستاجر  (12

 .دراین خصوص ندارد  اي حق هيچگونه مطالبهقرارداد و تخليه، پایان مدت زمان  در

موجر به تصرف  تخليه وبدون مراجعه به مراجع قضایی  راارداد موضوع قرو اعيان عرصه پایان مدت قرارداد  متعهد می گردد در ملتزم ومستاجر  (13

تصرف و چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد حداکثر طی یك هفته نسبت به تحویل و تسویه حساب اقدامی ننمود، موجر می تواند نسبت به درآورد 

رارداد از خود سلب می نماید و همچنين کليه بدهی هاي موضوع قرارداد اقدام نماید و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را با امضاي این ق عرصه و اعيان

 .از محل ضمانت حسن انجام تعهدات مستاجر و مراجع قانونی دریافت می دارد

  .را ندارد اجاره مساحت از بيشتر فضاي از استفاده بر مبنی حقی گونه هيچ و دارد را اجاره مورد مساحت از استفاده حق تنها مستاجر (14



 

 

 

 .مراجعه گردد بافق ندارد و جهت دريافت اصل اسناد بايستي به شهرداري زايدهماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

اقدام نماید که تخليه محل  نسبت به اي بهانه موظف است بدون هيچگونه عذر و مستاجر ،نياز داشته باشداجاره محل  به موجر به هر علتدر صورتيكه  (15

 .به موجر اجازه می دهد شخصا درخصوص تخليه اقدام نماید و مستاجرميگردد  لغو یكطرفه قرارداددر غير اینصورت 

و قيمت فروش اجناس باید براساس قيمت مصوب امور يه مجوزهاي بهداشتی را از مراجع ذیصالح اخذ نماید مستاجر جهت فروش اغذیه گرم باید کل (16

 .  صنفی باشد

که در صورت تذکر و عدم رعایت موجب لغو اقدام نماید اجاره نسبت  به نظافت محدوده محل  رعایت و متعهد ميگردد بهداشت محيط کار را مستاجر (17

 .قرارداد خواهد شد 

اینصورت حق بهره برداري  د و در غيرنمستاجر جهت بهره برداري از وسایل بازي بایستی گواهی استاندارد ساخت و پس از نصب را به موجر ارائه نمای (18

 .از دستگاه را ندارد

ا ندارد و در غيراینصورت قرارداد فسخ و در صورتی که شهرداري شرایط را براي بليط فروشی فراهم نماید مستاجر حق دریافت پول نقد از مشتریان ر (19

 .هزینه اجاره برگشت داده نمی شود

 .کليه دستگاه هاي بازي بایستی نو و غير مستعمل و مورد تایيد دستگاه نظارت باشد (21

اد فسخ و هزینه اجاره برگشت مبلغ دریافتی از مشتریان براي وسایل بازي بایستی به شرح جدول ذیل باشد و در صورت دریافت مبلغ بيشتر، قرارد (21

 .داده نمی شود

 

 مبلغ دريافتی از مشتريان وسیله بازی ردیف

 تومان 2111هر دور حداكثر  ماشين سواري کودکان 2

 تومان 0111دقیقه  5هر  کابين با طرح مورد تایيد دستگاه نظارت 2دستگاه آفتاب مهتاب  6

 تومان 0111دقیقه 5هر  نفره 2زمين پارک آبشار جهت تهيه و نصب مري گراند  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .مراجعه گردد بافق ندارد و جهت دريافت اصل اسناد بايستي به شهرداري زايدهماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 برگ پیشنهاد قیمت اجاره 

سی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات پس از برر .................................به شماره ملی ......................................... اینجانب 

زدید کامل از دعوتنامه شرکت در مزایده، شرایط قرارداد، عدم مشمول بر الیحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان دولت و معامالت دولتی و پس از با

 :د از لحاظ کارهاي مورد مزایده پيشنهاد و موافقت خود را به شرح ذیل اعالم می نمایممحل کار و با اطالع کامل از جميع شرایط و عوامل موجو

 :چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مزایده انتخاب شوم تعهد می نمایم که

همراه تضمين انجام تعهدات، حداکثر از تاریخ ابالغ بعنوان برنده  اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مزایده امضاء نموده و( 2

 .مزایده تسليم نمایم

م و مبادله نشده بدینوسيله موافقت و تأئيد می نمایم که هرگاه این پيشنهاد مورد قبول دستگاه مزایده گزار قرار گيرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظي (6

 .به عنوان یك تعهد الزم االجراء براي پيشنهاددهنده تلقی گردد است، این پيشنهاد و ابالغ قبولی
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قيمت پایه 

اجاره 

 (ریال)ماهيانه

2 
جهت استقرار مترمربع  64به متراژ آبشار زمين پارک 

  واقعيت مجازي  با عينك بازيكس کان
 205110111 501110111 سال 7

7 
جهت استقرار مترمربع  26به متراژ زمين پارک آبشار 

 ( 06/06/69تاریخ شروع قرارداد )  لبنياتیکانكس 
 702110111 501110111 سال 2

0 
جهت متر  600تقریبا به متراژ طولی زمين پارک آبشار 

 (  02/06/69تاریخ شروع قرارداد  ) ماشين سواري کودکان
 707510111 501110111 سال 7

4 
) جهت لبنياتیمترمربع  26ساختمان پارک کودک به متراژ 

  (  02/06/69تاریخ شروع قرارداد 
 701110111 501110111 سال 7

5 
زمين پارک آبشار جهت استقرار یك دستگاه آفتاب مهتاب 

 گاه نظارتکابين با طرح مورد تایيد دست 2
 205110111 501110111 سال 0

9 
استقرار  مترمربع جهت 26زمين پارک آبشار به متراژ 

تاریخ شروع قرارداد ) فروش بستنی و انواع آبميوه  کانكس

02/02/69 ) 

 701110111 501110111 سال 2

 205110111 501110111 سال 7 نفره  2زمين پارک آبشار جهت تهيه و نصب مري گراند  2

 205110111 501110111 سال 2 بالل فروشی  مترمربع جهت20به متراژ  زمين پارک آبشار 8
 

 

 .هر يك از مكان های مورد مزايده به بیشترين قیمت اجاره پیشنهادی واگذار می گردد و مجموع مبالغ مورد نظر نمی باشد: توجه

 


