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 مزايده  خالصه

ساا  شمیاب باه     یكمدت  به مزایدهاز طریق  جمعه بازارراه اندازی و بهره برداری زمين پارك آبشار را جهت در نظر دارد  شهرداری بافق

 .واگذار نمایدبصورت اجاره واجد شرایط  میتاجر

تلفن تماس امور . ) مراجعه نمایند  ميدان امام حسين -بافق -به شهرداري بافق به آدرس یزد دریافت اوراق مزایدهشرکت کنندگان می بایست جهت  -1

 (00205450500: قراردادها

 می باشد 17/11/89مورخ  شنبهپنج به دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  تیليم پيشنهاد قيمتحداکثر مهلت  -5

 .سا  شمیب مب باشد یكمدت اجرای کار  -3

 .ري شهرداري بافق می باشددستگاه نظارت، واحد خدمات شه -4

بانك تجارت مرکزي شعبه  5054005500بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  می باشدکه می ریال 0000000000مبلغ سپرده شرکت در مزایده  -2

 .نامه بانكی باشد بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 .ه از تاریخ تسليم پيشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشدمدت اعتبار تضمين نامه هاي فوق، باید حداقل سه ما

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

 :شامل پاکت الف -1

 نامه  اصل و تصویر ضمانت

 :شامل  پاکت ب -5

اساسنامه مهر و امضاء شده شرکت و تصویر آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی و تصویر آگهی  ،(اشخاص حقيقی ) شناسنامه و کارت ملی  صویرت( الف

 .مطابقت داشته باشد مزایدهشایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید با موضوع . آخرین تغييرات شرکت در روزنامه رسمی

 ارداد تيپ امضاء شده شهرداري بافق و کليه پيوست هاي قرارداددعوتنامه، قر( ب

 .شامل فرم پيشنهاد قيمت می باشد پاکت ج -0

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

 .شده تحویل دبيرخانه گردد

روز کاري از تاریخ ابالغ نظر کميسيون معامالت دستگاه مزایده گزار، با تكميل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء دفترچه  7برنده مزایده موظف است تا  -7

جعه و عدم تكميل و ارائه پيمان و ارائه تضمين انجام تعهدات، به واحد مالی شهرداري مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم مرا

 .مدارک فوق الذکر، سپرده وي به نفع دستگاه مزایده گزار ضبط و از برنده دوم دعوت بعمل خواهد آمد

ا نگهداري می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد، بمستاجرتضمين نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام کار، نزد  -8

در غير اینصورت مزایده . شرایطی که تفاوت قيمت کمتر یا برابر با ميزان تضمين دریافتی باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد می گردد

 .تجدید خواهد شد

 .به قرارداد مذکور هيچ گونه تعدیلی تعلق نمی گيرد -0
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 جمعه بازارقرارداد نمونه  

 :طرفين قرارداد  .1ماده

این قرارداد به همراه شرایط و دیگر مدارک الحاقی آن که یك مجموعه غير قابل  ....................مورخ  ..................توجه به صورتجلسه کميسيون معامالت به شماره  با

ناميده می شود  موجرنوان شهردار بافق که از این پس تفكيك است و قرارداد ناميده می شود فی ما بين شهرداري بافق به نمایندگی آقاي سيد علی نوروززاده به ع

 .ناميده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد مستاجرکه از این پس  ...................به شماره ملی  .............................از یك طرف و آقاي 

 موضوع قرارداد .2ماده

 ه اندازي و بهره برداري جمعه بازار رااجاره زمين پارک آبشار جهت موضوع قرارداد عبارت است 

 مدت قرارداد .3ماده

در صورتی که . سال شمسی خواهد بود یكکه بایستی همزمان با عقد قرارداد باشد تا  مستاجرمدت قرارداد با توجه به شرایط فوق از تاریخ شروع بكار  -0-1

حق اعتراض و  مستاجررا به نفع خود ضبط نماید و  مستاجری تواند ضمانت نامه مموجر بعد از عقد قرارداد و به هر دليل از شروع عمليات استنكاف نماید،  مستاجر

 .ادعاي خسارت را ندارد

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت .4ماده

بصورت اقساطی پرداخت که می باشد ( ریال .......................بحروف )ریال  .................بابت موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مبلغ به عدد مبلغ قرارداد  -4-1

 .می گردد

 تضمين تعهدات و حین انجام کار .5ماده

 که می گرددریال بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات تحویل امورمالی  6000000000و به مبلغ  .................مورخ  ...................به شماره  ضمانت نامه بانكی -2-1

و درخواست  مل، بدون عيب و نقص و بدون تاخير تمامی مفاد و تعهدات قرارداد و با تائيد دستگاه نظارتو اجراي دقيق، کا انجام کار صورتجلسه تنظيم از پس

 . گردد می مسترد مستاجر به مستاجر

 میتاجرتعهدات  .6ماده

 ؛پروژهو صورتجلسات در طول اجراي  موجراجراي کليه تعهدات این قرارداد، دستورات و الحاقيه هاي ابالغی در چارچوب قرارداد از طرف  -6-1

نیبت به نصب و راه اندازی غرفه های جشنواره اقدام نماید و کليه ( تقریبا دو ماه )میتاجر موظف است در ایام برگزاری جشنواره  -6-5

ز آن متعلق به میئوليت های ناشب از آن بر عهده میتاجر مب باشد و هيچگونه هزینه اضافه ای بابت آن پرداخت نمب گردد و کليه درآمد حاصله ا

 .میتاجر مب باشد

کليه هزینه هاي مربوطه برعهده مستاجر و راهنمایی و رانندگی شهرستان جهت جلوگيري از ترافيك نيروي انتظامی و هماهنگی با و  تامين امنيت بازار -6-0

 می باشد

 .برعهده مستاجر می باشد ها غرفهنظافت و پاکسازي بستر محل فعاليت و عایت ضوابط بهداشتی در محدوده بازار ر -6-4

 .برعهده مستاجر می باشد وري و حمل توسط شهرداريآجهت جمع در محل مشخص شده جمع آوري زباله پس از پایان کار هر بازار و دپوي آن  :تبصره

مترمربعی می باشد و مبلغ اجاره دریافتی از هر  1400در مساحت  محل کسب 40 حداقل پارک آبشار می باشدتعداد مكان هاي موجود در بازار که در  -6-2

 .و در صورت دریافت مبلغ بيشتر، قرارداد فسخ و هزینه اجاره برگشت داده نمی شودریال می باشد  0000000به ازاي هر روز برقراري  غرفه

  ..برعهده مستاجر می باشدروز بازار سازي و اطالع رسانی مناسب براي استفاده بهتر از  فرهنگ -6-6

 برق مصرفی و کليه اتفاقات و حوادث مربوطه برق کشی، اتصاالت، روشنایی و هزینهی باشد و تامين برق تا تابلوي مرکزي جنب بازار برعهده موجر م -6-7

 برعهده مستاجر می باشد
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 درو هر عنوان دیگر غير قابل استرداد به موجر پرداخت نكرده و حقوق محل کسب وپيشه  اقرار می نماید که هيچ گونه وجهی بابت سرقفلی ومستاجر  -6-8

 .دراین خصوص ندارد  اي حق هيچگونه مطالبهاد و تخليه، قراردپایان مدت زمان 

 . را ندارد اجاره مساحت از بيشتر فضاي از استفاده بر مبنی حقی گونه هيچ و دارد را( مترمربع1400)  اجاره مورد مساحت از استفاده حق تنها مستاجر -6-0

و در  اقدام نمایدتخليه محل  نسبت به اي بهانه است بدون هيچگونه عذر و موظف مستاجر ،نياز داشته باشداجاره محل  به موجر به هر علتدر صورتيكه  -6-10

به موجر اجازه می دهد شخصا  و مستاجرميگردد  لغواز سوي موجر  یكطرفه قراردادکه در غير اینصورت  همان محدوده، مكان جایگزین پيش بينی می گردد،

 .درخصوص تخليه اقدام نماید

رارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید می بایست کليه ي هزینه هاي اجاره و سایر هزینه ها را براي تمام مدت قرارداد چنانچه مستاجر پس از امضاء ق -6-11

 .پرداخت نماید

 .مؤجر هيچگونه مسئوليتی در خصوص نگهداري، حفاظت و نگهبانی از سرمایه مستاجر را ندارد -6-15

را به هيچ شخص حقيقی یا ... به هيچ صورت حتی به صورت مشارکت، نمایندگی، سطح حقوق و مستاجر حق واگذاري موضوع قرارداد را جزئاً یا کالً   -6-10

 .در صورت تخلف از این امر، موجر حق فسخ قرارداد را دارد و خسارت این امر نيز مستقيما بعهده مستاجر می باشد. حقوقی ندارد

يط کار آنها را بر طبق ضوابطی که از سوي مرکز بهداشتی مورد تأیيدشهرداري مستاجر موظف است مقررات بهداشت و ایمنی شهروندان، کارکنان و مح -6-14

 .تعيين می شود با هزینه خود در محل اجراي این قرارداد به مورد اجراء گذارد

تبا به موجر معرفی نماید و مستاجر یك نفر را به عنوان نماینده تام االختيار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی هاي الزم در انجام موضوع قرارداد، ک -6-12

 .ریال از صورت وضعيت ماهانه مستاجر کسر می گردد 0000000در صورت عدم دسترسی در هر بار مشاهده مبلغ 

تشریفات  چنانچه مستاجر نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید سپرده مستاجر به نفع موجر ضبط و قرارداد فی مابين بدون نياز به هيچگونه -6-16

 .غوشده تلقی می گرددل

الح نسبت به چنانچه مستاجر پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید موجر می تواند بدون نياز به تامين دليل از دستگاه هاي قضایی و مراجع ذیص -6-17

خسارت وارده را از محل تضمينات مستاجر وصول و تنظيم صورتجلسه کارکرد که به تایيد دستگاه نظارت رسيده اقدام و یك نسخه از آن را تحویل مستاجر نماید و 

 .نسبت به قسخ قرارداد اقدام نماید

رد قبول مستاجر ملزم است تمامی عمليات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث و خطرات احتمالی مربوط به اجراي عمليات نزد یكی از شرکتهاي بيمه مو -6-18

هرگاه مستاجر به ترتيب فوق عمل ننماید ضمانت نامه شرکت در مزایده . بيمه نامه مربوطه به موجر خواهد بودبيمه نماید و قبل از عقد قرارداد مكلف به تسليم 

 .ضبط و با نفر دوم قرارداد عقد می گردد

رایيهاي مستاجر ریال جریمه خواهد شد که از محل ضمانت نامه بانكی یا دا 000000000به ازاي عدم رعایت هر کداميك از مفاد قرارداد، مستاجر مبلغ  -6-10

 .قابل برداشت است

نسبت به نصب و راه اندازي غرفه هاي جشنواره اقدام نماید و کليه مسئوليت هاي ناشی ( تقریبا دو ماه )مستاجر موظف است در ایام برگزاري جشنواره  -6-50

 د حاصله از آن متعلق به مستاجر می باشداز آن بر عهده مستاجر می باشد و هيچگونه هزینه اضافه اي بابت آن پرداخت نمی گردد و کليه درآم

 شرح ردیف
 پایهمبلغ 

 (ریا )ماهانه

 مبلغ پيشنهادی

 ( ریا  ) ماهانه

) یك ساله مبلغ پيشنهادی

 ( ریا  

اجاره زمين پارک آبشار جهت راه اندازي و  1

 بهره برداري جمعه بازار
11.111.111  -------------- ------------

 


