
 

 

 

 .جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. ندارد زايدهماين اسناد هيچ اعتباري جهت شركت در 

 دعوتنامه شركت در مزايده 

طريق مزايده به بخش خصوصی را از  اموال به شرح جدول پيوستبدينوسيله به اطالع می رساند شهرداري بافق در نظر دارد 

 . واگذار نمايد استيجاريبصورت 

 

شهرداري بافق به آدرس ه ب 12/21/79مورخ  سه شنبهتا پایان وقت اداري روز  دریافت اوراق مزایدهشرکت کنندگان می بایست جهت  (1

 (00201410100: تلفن تماس امور قراردادها) . مراجعه نمایند  ميدان امام حسين -بافق -یزد

 می باشد 22/22/79مورخ  شنبهچهاربه دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  تسليم پيشنهاد قيمتمهلت  حداکثر (2

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

 .باشد یا اوراق مشارکت نامه بانكی شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت تجارتبانك  1014071100

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

 .باشد قبول پيشنهاد مختار میشهرداري در رد یا  (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

، (اشخاص حقوقی ) آخرین تغييرات روزنامه رسمی  رکت وو اساسنامه ش(  اشخاص حقيقی) پاکت ب شامل کپی شناسنامه و کارت ملی  -1

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

 .پاکت ج شامل مبلغ پيشنهادي می باشد -0

و مشخصات مستاجر به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته ها ه باید بر روي آن نوع مزایده شامل پاکت الف و ب و ج می باشد کپاکت د  -4

 .والک و مهر شده تحویل دبير خانه گردد

 . یده گزار نگهداري و تضمين سایر مزایده گران بازگردانده می شوداتضمين برنده اول و دوم، نزد مز  گشودن پيشنهادهاي قيمت،از  پس (7

روز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود، به  9باید حداکثر تا  ایدهمزبرنده : 2تبصره

بدون هيچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق  مزایدهدر غير اینصورت تضمين شرکت او در . مبادرت نماید قراردادانعقاد 

 .هيچگونه اعتراضی ندارد

ضبط می  مزایده گزاراو به نفع  مزایدهحاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شرکت در   در مهلت پيش بينی شده،چنانچه برنده اول :1بصرهت

تجدید  زایدهم ضبط و مزایده گزاربه نفع وي تضمين   و در صورت امتناع نفر دوم،شود  اعالم می زایدهدوم به عنوان برنده م برندهشود و 

 .خواهد شد

 .کليه کسورات قانونی و قراردادي به عهده مستاجر خواهد بود (8

سن انجام تعهدات از مستاجر تضمين بانكی درصد مبلغ پيشنهادي را شهرداري بافق به منظور ح 20هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  (9

 . یا اسناد خزانه به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی دریافت می دارد

 



 

 

 

 .جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. ندارد زايدهماين اسناد هيچ اعتباري جهت شركت در 

 برگ پيشنهاد قيمت اجاره 

ز بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات پس ا .................................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

 :موجود از لحاظ کارهاي مورد مزایده پيشنهاد و موافقت خود را به شرح ذیل اعالم می نمایم محل کار و با اطالع کامل از جميع شرایط و عوامل

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

وده و همراه تضمين انجام تعهدات، حداکثر از تاریخ ابالغ بعنوان برنده اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مزایده امضاء نم( 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 (1

 .قبولی به عنوان یك تعهد الزم االجراء براي پيشنهاددهنده تلقی گردداست، این پيشنهاد و ابالغ 
 

ف
ردی

 

 موضوع مزایده
مدت 

 اجاره

سپرده شرکت 

در 

 (ریال)مزایده

قيمت پایه 

اجاره 

 (ریال)ماهيانه

2 
ر کانكس مترمربع جهت استقرا 21زمين پارک آبشار به متراژ 

 فروش بستنی و آبميوه 
 ...0..205 ...0...50 ماه 21

2 
مترمربع جهت استقرار کانكس  21زمين پارک آبشار به متراژ 

 لبنياتی 
 ...0...40 ...0...50 ماه 21

3 
کودک جهت استقرار دو عدد تكان دهنده سكه اي زمين پارک 

  موزیكال
 ...0...20 ...0...50 سال 2

4 
جهت استقرار کانكس فروش فست فود به جز ک آبشار زمين پار

 فالفل 
 ...0...30 ...0...50 ماه 21

5 
دوچرخه هاي  مسير دوچرخه سواري پارک بانوان به همراه

 موجود
 ...0...20 ...0...50 سال 2

6 
راه اندازي استخر توپ مطابق زمين پارک آبشار جهت تهيه و 

 طرح پيوست
 ...0..205 ...0...50 سال 2

9 
جهت ماشين سواري متر 20به طول زمين پارک کودک 

دستگاه ماشين شارژي با طرح مورد تایيد دستگاه  2) کودکان 

  (نظارت 

 ...0...40 ...0...50 سال 2

1 
مسير دوچرخه سواري پارک آبشار به همراه دوچرخه هاي 

 موجود
 ...0...20 ...0...50 سال 2

 ...0...30 ...0...50 ماه 21 افی شاپدکه پارک بانوان جهت ک 7
 

 .می باشد 2/71./2.تاريخ شروع قرارداد كليه موارد  فوق از                                                               

 

 

 

 



 

 

 

 .جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. ندارد زايدهماين اسناد هيچ اعتباري جهت شركت در 

 :شرايط اجاره

 .برعهده مستاجر می باشد... برق و آب، کليه هزینه هاي مصرفی شامل  -2

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  -1

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

مدت قرارداد چنانچه مستاجر پس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید می بایست کليه ي هزینه هاي اجاره و سایر هزینه ها را براي تمام  -0

 .پرداخت نماید

 .داري، حفاظت و نگهبانی از سرمایه مستاجر را نداردمؤجر هيچگونه مسئوليتی در خصوص نگه -4

اینصورت حق بهره برداري از  د و در غيرنمستاجر جهت بهره برداري از وسایل بازي بایستی گواهی استاندارد ساخت و پس از نصب را به موجر ارائه نمای -2

 .دستگاه را ندارد

 .کليه دستگاه هاي بازي بایستی نو و غير مستعمل و مورد تایيد دستگاه نظارت باشد -6

( عدد بزرگ  6) و مسير دوچرخه سواري پارک آبشار ( عدد کوچك  8عدد بزرگ و  9) عدد دوچرخه  22رک بانوان جهت مسير دورچه سواري پا -9

به  و بدون نياز مراجعه به مرجع قضایی صحيح و سالمکليه دوچرخه ها را  پس از پایان مهلت قرارداد متعهد و ملزم استتحویل مستاجر داده می شود که 

 . اقدام نمایدآنها رغير اینصورت شهرداري می تواند با اخطار قبلی یكماهه نسبت به تصرف د. شهرداري تحویل نماید

به تشخيص دستگاه نظارت  مستاجر خواهد بود و درصورت تقصير یا قصور مستاجر به عهدهدوچرخه ها  نگهداري و کليه امور و هزینه هاي تعمير: 2تبصره

% 22 ، به اضافهدوچرخه ها، شهرداري حق فسخ یك جانبه قرارداد و هزینه هاي تعمير و نگهداري ابالغ آن پس از یك هفته از نسبت به تعمير و نگهداري

 .برداشت خواهد شد و مستاجر حق هيچگونه اعتراضی را نخواهد داشت مستاجراز محل ضمانت هاي باالسري 

طرح و نوع دوچرخه . به دوچرخه هاي فعلی اضافه نماید عدد 8آبشار حداقل و در پارک  عدد دوچرخه 2حداکثر در پارک بانوان مستاجر می تواند : 1تبصره

 .ها بایستی مورد تایيد دستگاه نظارت باشد

برعهده مستاجر می از کنتور تا محل مصرف برق برعهده موجر می باشد و تهيه و اجراي کليه امكانات جهت برق کشی و لوله کشی  آب و تهيه کنتور  -8

 .باشد

 .عاليت و سرویس دهی مستاجر، موجر مختار به فسخ قرارداد بصورت یكطرفه می باشد و مستاجر حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشتدر صورت عدم ف -7

گشت مبلغ دریافتی از مشتریان براي وسایل بازي بایستی به شرح جدول ذیل باشد و در صورت دریافت مبلغ بيشتر، قرارداد فسخ و هزینه اجاره بر  -20

 .داده نمی شود

 مبلغ دريافتی از مشتريان وسيله بازي ردیف

 تومان ..25هر دور حداكثر  ماشين سواري کودکان 2

 تومان ...2دقيقه  .2هر  استخر توپ 1

 تومان ..25دقيقه  .2هر  پارک بانوان مسير دوچرخه سواري 0

 تومان ...2دقيقه  .2هر  آبشارمسير دوچرخه سواري پارک  4

 تومان ...2دقيقه  3هر  تكان دهنده سكه اي 2

 


