
 

 

 

  

 مزايده  الصهخ

طريق مزايده بصورت را از كلیه تابلوها و بیلبوردهای تبیغاتی سطح شهر بدينوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد 

 . واگذار نمايد استیجاری
 

 -بافق -شهرداري بافق به آدرس یزدبه  10/10/89مورخ  شنبه سهتا پایان وقت اداري روز  دريافت اوراق مزايدهشرکت کنندگان می بایست جهت  (1

 . مراجعه نمایند  ميدان امام حسين

 می باشد 10/10/89مورخ  شنبهچهاربه دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  قیمتتسلیم پیشنهاد حداکثر مهلت  (2

به نام  شعبه بافقتجارت بانك  2122102211به حساب بایست یا به صورت واریز نقد  که می می باشد 011.111.111مبلغ سپرده شرکت در مزایده  (3

 .نامه بانكی باشد شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 .می باشد  عقد قراردادشمسی و شروع قرارداد از تاريخ  ماه 09مدت قرارداد  (4

 .باشد شهرداري در رد یا قبول پيشنهاد مختار می (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

  ایدهنامه شرکت در مز پاکت الف شامل ضمانت -0

مدیرعامل شرکت، کپی شناسنامه و کارت ملی  ،آخرین تغييرات روزنامه رسمی اساسنامه شرکت ومجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،  پاکت ب شامل -2

 .اشته باشدشایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید با موضوع مناقصه مطابقت د .دعوتنامه و قرارداد تيپ امضاء شده شهرداري بافق

 .پاکت ج شامل مبلغ پيشنهادي می باشد -3

الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مزایده و مشخصات مستاجر به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و مهر  هاي شامل پاکتپاکت د  -2

 .شده تحویل دبير خانه گردد

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

 قراردادبه او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود، به انعقاد  موجرروز پس از ابالغ  7باید حداکثر تا  مزایدهبرنده : 0تبصره

 .ضبط می شود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد موجربدون هيچ تشریفات قضائی به نفع  مزایدهر در غير اینصورت تضمين شرکت او د. مبادرت نماید

دهند را از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و ملزم است تا مجوز مؤسسه تبليغاتی خود و درصورت لزوم نوع و نحوه تبليغاتی که انجام می  مستاجر (8

 .نهادهاي قانونی ذیصالح اخذ نماید و در این زمينه هيچگونه مسئوليتی به عهده شهرداري نخواهد بود سایر 

 .کليه کسورات قانونی و قراردادي به عهده مستاجر خواهد بود (9

درصد مبلغ پيشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از مستاجر تضمين بانكی یا اسناد  01هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  (11

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

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود (11
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 شرايط اجاره

نگهداري و تعميرات اسستندها، تامين  ت قانونی و هزینه هايکليه عوارضات شغلی، کسبی، ماليات کسبی، بيمه، حقوقات دولتی و دیگر کسورا -0

 آب به هر نحو و طریق که شامل کسب و کار و شغل گردد بعهده مستاجر است  روشنایی و دسترسی ها و هزینه هاي مصرفی

 .جبران خسارت وارده به مورد اجاره به عهده مستاجر می باشد -2

 .نانچه مورد اجاره از طرف هر ارگان دولتی به دالیلی تعطيل گردید موجر هيچگونه مسئوليتی را نداشته و نداردچ -7

ن دیگر غير قابل استرداد به موجر پرداخت نكرده و هر عنواحقوق محل کسب وپيشه  اقرار می نماید که هيچ گونه وجهی بابت سرقفلی ومستاجر  -1

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

به تصرف بدون مراجعه به مراجع  راوضوع قرارداد کليه استندهاي تبليغاتی مو عرصه پایان مدت قرارداد  متعهد می گردد در ملتزم ومستاجر  -0

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

اقدام نماید و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را با امضاي این قرارداد از خود سلب می نماید و  بيلبوردها و تابلوهاي تبليغاتیتصرف عرصه و به 

 .ين کليه بدهی هاي موضوع قرارداد از محل ضمانت حسن انجام تعهدات مستاجر و مراجع قانونی دریافت می داردهمچن

ت نسب اي بهانه موظف است بدون هيچگونه عذر و مستاجر ،نياز داشته باشد( زمين واگذار شده ) اجاره محل  به موجر به هر علتدر صورتيكه  -02

 .به موجر اجازه می دهد شخصا درخصوص تخليه اقدام نماید و مستاجرميگردد  لغو یكطرفه قرارداداقدام نماید که در غير اینصورت تخليه محل  به

ي تمام مدت می بایست کليه ي هزینه هاي اجاره و سایر هزینه ها را براچنانچه مستاجر پس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید  -02

 .به نفع موجر ضبط می گردد( درصد مبلغ کل قرارداد  01) قرارداد پرداخت نماید و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات مستاجر 

 .داردمؤجر هيچگونه مسئوليتی در خصوص نگهداري، حفاظت و نگهبانی از سرمایه مستاجر را ن -01

ملزم است تا مجوز مؤسسه تبليغاتی خود و درصورت لزوم نوع و نحوه تبليغاتی که انجام  مستاجرتابلوهاي تبليغاتی درصورت شرکت در مزایده  -21

گونه مسئوليتی به عهده شهرداري نهادهاي قانونی ذیصالح اخذ نماید و در این زمينه هيچسایر می دهند را از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

 .نخواهد بود 

و مبلمان شهري و فضاي سبز و رفع اعتراضات احتمالی ...( گاز، آب، برق، تلفن و)اخذ امتياز برق و کنتور مربوطه و جابجائی احتمالی تأسيسات  -20

 .می باشد مستاجر و همچنين هماهنگی در مسائل ترافيكی به عهده

ریال به عنوان وجه التزام و خسارت  0.111.111نصب و تابلوها پس از اتمام مدت قرارداد، مستاجر روزانه مبلغ محل تحویل در صورت تاخير در  -22

 .پرداخت وجه التزام مانع استفاده از سایر الزامات قرارداد براي تخليه نميباشد.بپردازد موجرباید به 

مدت قرارداد منحصراً منوط به نظر شهرداري خواهد بود و درصورت ر د تابلوهاي تبليغاتی مورد اشارهارتباط با جابجائی  اخذ هرگونه تصميم در -22

گونه ادعایی ، به جابجایی و انتقال تجهيزات مذکور بدون ، مستاجر با اعالم آمادگی جهت جابجایی و انتقال تجهيزات بدون هيچضرورت جابجائی

 .دریافت هرگونه وجه یا خسارتی ملزم می باشد

 .دریافت کند موجردر صورت نياز به افزایش استند، مستاجر موظف است اقدام الزم را در مورد تهيه و نصب استند انجام داده و هزینه آن را از  -21

 . ش یافته بر اساس قيمت تابلوهاي همان منطقه محاسبه می گردداجاره تابلوهاي افزای: تبصره

در صورت نياز به داربست مستاجر موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام به نصب داربست نماید و کليه هزینه ها و درآمدها متعلق به  -20

 .مستاجر می باشد



 

 

 

  

 ابعاد تعداد محل های نصب تابلو رديف

 3×4 0 (ع)ابتدای امام جعفر صادق -میدان معلم 0

 3×4 0 ابتدای خیابان شیخ محمد تقی  0

 3×4 0 جلوی پاركینگ روزنامه فروشی -میدام امامزاده 3

 3×4 0 جنب مغازه نانوايی -جلوی پاركینگ اول -خیابان مهديه 4

 3×4 3 میدان شهداء 0

 3×4 0 (دور قاب طاليی ) میدان شهداء  6

 3×4 0 روبروی بانك سپه –بلوار وحشی  7

 3×4 0 جنب پاركینگ نیسان بار -بلوار وحشی 9

 3×4 0 روبروی بانك صادرات -بلوار وحشی 8

 3×4 0 (قاب طاليی )  وی پست بانكجل -بلوار وحشی 01

 4×0/0 0 جلوی اداره پست -بلوار وحشی 00

 3×4 0 سر كوچه كالنتری مركزی -بلوار وحشی 00

 3×4 0 ورودی شهرك امام علی 03

 3×4 0 دور میدان ولیعصر 04

 3×4 3 معصوم 04میدان  00

 3×4 0 مقابل اداره راه و شهرسازی -خرداد 00بلوار  06

 3×4 0 روبروی منابع طبیعی -خرداد 00ار بلو 07

 3×4 0 روبروی اداره ثبت اسناد -جلوی آهنشهر -بلوار بسیج 09

 3×4 0 روبروی اداره ثبت اسناد -بلوار بسیج 08

 3×4 0 میدان بهارستان 01

 01×4 0 روبروی پارك بانوان میدان بهارستان 00

 3×4 0 میدان فاطمیه 00

 3×4 0 میدان امام حسین 03

 3×4 0 دور میدان شیخ محمد تقی -خیابان شیخ محمد تقی 04

 01×4 0 میدان غدير  00

 0/0*0 0 روبروی شبكه دامپزشكی -بلوار سپاه 06

 3×6 0 میدان دانشجو  07

 3×6 0 میدان امام حسن  09

08 
تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی برعهده ) پل عابر پیاده بلوار انقالب 

 (اشد مستاجر می ب
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