
 

 

 

  
 سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه گرددندارد و جهت دريافت اصل اسناد به  زايدهماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 مزايده  الصهخ

طريق مزايده بصورت را از كليه تابلوها و بيلبوردهاي تبيغاتي سطح شهر بدينوسيله به اطالع مي رساند شهرداري بافق در نظر دارد 

 . واگذار نمايد استيجاري

 . مراجعه نمایند (www.setadiran.ir)به سامانه تدارکات الكترونيكی دولت  دریافت اوراق مزایدهشرکت کنندگان می بایست جهت  (1

مورخ  چهارشنبهروز  00/41ساعت تا ( www.setadiran.ir)حداکثر مهلت بارگذاري پيشنهادات قيمت در سامانه تدارکات الكترونيكی دولت  (2

و کليه پيشنهادات در روز گردد  -ميدان امام حسين -بافق -یزد: می باشد و پاکت تضمين همزمان بصورت فيزیكی تحویل دبيرخانه به آدرس 92/44/22

 ( 00209190900: تلفن تماس امور قراردادها. ) در شهرداري بافق مفتوح می شود 00/41ساعت  92/44/22مورخ  چهارشنبه

بانك مهر ایران شعبه  18014461122961بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  می باشد که می ریال 2000000000مبلغ سپرده شرکت در مزایده  (3

 .نامه بانكی یا اوراق مشارکت باشد به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانتبافق 

 .مي باشد  عقد قراردادشمسي و شروع قرارداد از تاريخ  ماه 81مدت قرارداد  (4

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و یا نقص باعث ابطال پيشنهاد می هرگونه خط (5

 .صراف از شرکت در مزایده محسوب می شوددر وقت مقرر به منزله انپيشنهاد عدم ارائه   (6

 .باشد شهرداري در رد یا قبول پيشنهاد مختار می (7

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده  و به شرح ذیل ارائه گردد می مزایدهکليه اسناد  (8

  نامه شرکت در مزایده ضمانت -4

دعوتنامه و مدیرعامل شرکت، کپی شناسنامه و کارت ملی  ،خرین تغييرات روزنامه رسمیآ اساسنامه شرکت ومجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،  -9

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

 .مبلغ پيشنهادي می باشد -0

 . رنده اول و دوم، نزد مزیده گزار نگهداري و تضمين سایر مزایده گران بازگردانده می شودتضمين ب  يمت،قگشودن پيشنهادهاي از  پس (9

 قراردادبه او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود، به انعقاد  موجرروز پس از ابالغ  1باید حداکثر تا  مزایدهبرنده : 4تبصره

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

دوم به  برندهضبط می شود و  موجراو به نفع  مزایدهحاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شرکت در   در مهلت پيش بينی شده،چنانچه برنده اول :9تبصره

 .تجدید خواهد شد زایدهم ضبط و موجربه نفع وي تضمين   و در صورت امتناع نفر دوم،شود  اعالم می زایدهعنوان برنده م

 .کليه کسورات قانونی و قراردادي به عهده مستاجر خواهد بود (11

 .ات شهري شهرداري بافق می باشدواحد خدمدستگاه نظارت کننده بر اجراي مفاد قرارداد  (11

علم و اطالع  99/40/4001متقاضی باید از الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا،نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب  (12

 .هرداري خواهد بودداشته باشد و جزء افراد یا شرکتهاي مذکور نبوده وگرنه قرارداد فسخ و پيمانكار مسئول خسارات وارده به ش

 .ت نامه مسترد نخواهد شددر صورت قبولی یا رد پيشنهاد ، اسناد فراخوان بجز ضمان (13

درصد مبلغ پيشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از مستاجر تضمين بانكی یا اسناد  40هنگام 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 (15



 

 

 

  
 سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه گرددندارد و جهت دريافت اصل اسناد به  زايدهماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 رايط اجارهش

نگهداري و تعميرات اسستندها، تامين  دیگر کسورات قانونی و هزینه هايکليه عوارضات شغلی، کسبی، ماليات کسبی، بيمه، حقوقات دولتی و  -4

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

ائه نماید در غير اینصورت مدارک تضمينی وي مورد بهره برداري قرار بيمه، عوارض شهرداري و غيره به موجر ار، باید تسویه حساب از قبيل برق

 .خواهد گرفت و از این بابت حق اعتراض از مستاجر سلب ميگردد

و هر عنوان دیگر غير قابل استرداد به موجر پرداخت نكرده حقوق محل کسب وپيشه  اقرار می نماید که هيچ گونه وجهی بابت سرقفلی ومستاجر  -9

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

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

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

ملزم است تا مجوز مؤسسه تبليغاتی خود و درصورت لزوم نوع و نحوه تبليغاتی که انجام  ستاجرمتابلوهاي تبليغاتی درصورت شرکت در مزایده  -1

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

 .نخواهد بود 

و مبلمان شهري و فضاي سبز و رفع اعتراضات احتمالی و ...( گاز، آب، برق، تلفن و)مربوطه و جابجائی احتمالی تأسيسات اخذ امتياز برق و کنتور  -2

 .می باشد مستاجر همچنين هماهنگی در مسائل ترافيكی به عهده

 .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  -8

 . اجاره تابلوهاي افزایش یافته بر اساس قيمت تابلوهاي همان منطقه محاسبه می گردد: تبصره

نياز به داربست مستاجر موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام به نصب داربست نماید و کليه هزینه ها و درآمدها متعلق به در صورت  -1

 .مستاجر می باشد

چهارده معصوم را حداكثر در دو ماه ابتدايي يك عدد استند ميدان استند ميدان شهدا و يك عدد مستاجر متعهد مي گردد  -1

با كيفيت مورد تاييد دستگاه نظارت نمايد و هزينه هاي مربوطه را در قيمت پيشنهادي لحاظ متر  4*3 به استرابورد قرارداد تبديل

هزينه هاي مربوطه به اضافه تحويل شهرداري گردد در غير اينصورت و جمع آوري  بايستي توسط مستاجر ضمناً استندها. نمايد

  .دريافت خواهد شد مستاجردرصد باالسري از 81

ف
ردی

 

 مورد مزایده
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 هماهيانمبلغ اجاره 

 (ریال)

کل در مبلغ اجاره 

 (ریال) ماه 46

8 
به شرح  سطح شهر تبليغاتی تابلوها و بيلبوردهاي
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