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 پارک مادر به بخش خصوصیمزایده واگذاری بهره برداری آگهی 

 واگذاریعمومی شرایط و 

موجود پارک مادر جهت ارائه خدمات بهتر  ساختمان و تاسیسات سبز،فضای  و حفظ نگهداری -الف

 به شهروندان با رعایت موارد مطروحه ذیل:

بایستی با بکارگیری موجود در پارک بوده و می پیمانکار موظف به حفظ و نگه داری فضای سبز و درختان .1

کلیه عملیات نگهداری فضای ) تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز نسبت به نگهداری فضای سبز کوشا باشد.

شی و یا کاشت فضای سبز تخریب شده و سم پا های هرز، سبز شامل آبیاری، چمن زنی، وجین علف

ضای سبز موجود در پارک پیمانکار مکلف و در صورت وارد شدن خسارت به ف باشد.(به عهده پیمانکار می... 

 باشد.به جبران خسارت وارده می

 وظفبه عهده پیمانکار بوده و پیمانکار م و .... روشنایی کلیه تاسیسات آبیاری،نگهداری از ساختمان و  .2

آن است به طور مرتب از تمامی تاسیسات موجود در پارک بازدید نموده و در صورت خرابی در اسرع وقت 

 تا مورد بهره برداری مراجعه کنندگان به پارک قرار گیرد. نمایدتعمیر را 

ه به علت سهل انگاری  و عدم رعایت نکات ایمنی از سوی پیمانکار خسارت و صدماتی جانی و چنانچ .3

 باشد و شهرداری هیچمی های واردهمالی به شهروندان وارد شود. پیمانکار مسئول جبران کلیه خسارت

 ی در این زمینه ندارد.گونه مسئولیت

پاکسازی استخر و آبنما به طور مرتب و روزانه و استفاده از آبنما طبق برنامه واحد فضای سبز باید انجام  .4

 و در صورت بوجود آمدن عیب و نقصی بایستی پیمانکار با هماهنگی واحد فضای سبز مرتفع نماید. گیرد.

 باشد.چیق و کلیه مبلمان پارک به عهده پیمانکار مینگهداری و تعمیر مجموعه بازی، وسایل ورزشی، آال .5

در صورتی که در نتیجه سهل نگاری و یا تخلف پیمانکار خسارتی به مجموعه بازی، وسایل ورزشی، آالچیق 

و بایستی به  باشد.های وارده میو کلیه مبلمان پارک وارد گردد، پیمانکار مکلف به جبران کلیه خسارت

 و تاسیسات موجود را کنترل نماید.طور مستمر تجهیزات 

 باشد.به عهده پیمانکار می اجارهمادر در مدت زمان مصرفی در پارک  و گاز های آب و برقهزینه هکلی .6

 بهداشتی: هاینظافت محوطه پارک و سرویس-ب

 نماید. تنظیفبه طور مرتب و روزانه را  آنو محوطه  را جمع آوری های پارکزباله پیمانکار موظف است کلیه .1

ه و در تمامی همیشگیرد. به طوری که  روزانه به طور مرتب انجام باید های بهداشتیتنظیف سرویس .2

 قرار گیرد.استفاده بانوان محترم  موردیز بوده و ساعات شبانه روز تم
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 :های پارکساختماناز استفاده -پ

و حق  استفاده نماید. تنقالت مجازبرای فروش مواد غذایی و تواند از بوفه موجود در پارک پیمانکار می .1

واگذاری آن را به خارج از مجموعه خود ندارد. پیمانکار موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی از حیث برق، 

 قبیل آتش سوزی و برق گرفتگی و غیرههای پارک بوده و در صورت بروز حادثه از گاز و غیره در ساختمان

بایستی ینه ندارد و پیمانکار میشهرداری مسئولیتی در این زمپیمانکار بوده و کلیه عواقب به عهده 

 های وارده اقدام نماید.نسبت به جبران کلیه خسارت

بانوان بود و پیمانکار حق استفاده از آن در موارد  و آمادگی جسمانی سوله موجود در پارک برای ورزش .2

هرگونه فعالیت ورزشی تخصصی در سوله باید دارای مجوز از اداره ورزش و جوانان بوده و  دیگر را ندارد.

 باشد.معتبر و مورد تائید ادارات مربوطه زیر نظر افراد دارای مدرک مربیگری 

، های اجتماعیفعالیت، فروش صنایع دستیهای فرهنگی و هنری، انجام فعالیت ساختمان ادرای برای .3

های مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و استفاده از آن در زمینه ی آموزشی برای بانوانهابرگزاری کالس

 باشد.غیرمرتبط مجاز نمی

 باشد.تمامی امکانات موجود در پارک برای استفاده بانوان محترم بوده و ورود آقایان به پارک ممنوع می .4

 ت: سایر شرایط

یا هزینه استفاده از وسایل بازی و ورزشی گونه وجهی تحت عنوان ورودیه و پیمانکار حق اخذ هیچ .1

 پیمانکار قصد اضافه کردن و یا نصبو در سایر موارد که را ندارد.  عمومی که توسط شهرداری نصب شده

باشد. بایستی قبل از هر گونه اقدام مجوز الزم را از شهرداری  داشتهرا  جدید ایدستگاه و یا وسیله

 افت نموده و سپس اقدام نماید.دری

و شئونات اسالمی را در  پیمانکار موظف است با بانوان محترم و مراجعان به پارک با احترام برخورد نماید .2

شهرداری به عهده پیمانکار بوده و پارک رعایت نماید در غیر این صورت تمامی تبعات شخصی و اجتماعی 

 هیچ گونه تعهدی در این زمینه ندارد.

مادر از جمله بوفه، سالن ورزشی، فروشگاه  پارکو محوطه  هاساختمانکلیه کارکنان و کارگران شاغل در  .3

الزم باشند و پیمانکار حق استفاده از آقایان را  همگی باید از بانوان حائز شرایط .و ساختمان اداری و ..

 در پارک مادر ندارد.

 قبال شاغلین در این پارک را نداشته و نخواهد داشت. شهرداری هیچ گونه تعهد استخدامی و غیره در .4

پیمانکار ملزم به رعایت کلیه قوانین مربوطه اعم از قانون مدنی، قانون کار و قوانین شهرداری بوده و در  .5

 مسائل پارک باید طبق قوانین مربوطه اقدام نماید.

یا مادر و  در محوطه پارکاری توسط شهردملی و مذهبی در صورت نیاز برای برگزاری مراسمات مختلف  .6

و پیمانکار حق دریافت  به عمل آورد.، پیمانکار موظف است همکاری الزم را با شهرداری آنهای ساختمان

 ندارد. را ای در قبال آن از شهرداریهیچ گونه هزینه

شورای برگزاری مراسمات ویژه بانوان توسط پیمانکار در داخل محوطه پارک ملزم به دریافت مجوز از  .7

 باشد.اسالمی شهر و شهرداری می
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و پیمانکار موظف است طبق  اشدباز بهمیشه آماده و پارک مادر برای استفاده عموم بانوان محترم باید  .8

برنامه واحد فضای سبز اقدام نماید. )ساعت استفاده از پارک در  طول شش ماهه اول سال از ساعت 

 (باشدشب می 22صبح الی  6ساعت  شب و در شش ماهه دوم سال از 24صبح الی  6

پرداخت حق و حقوق و بیمه کلیه کارکنان شاغل در پارک به عهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچ گونه  .9

 تعهدی در این زمینه ندارد.

باشد و موظف تاسیسات، تجهیزات و شهروندان در مقابل حوادث می کلیه پیمانکار موظف به بیمه نمودن .10

 های مربوطه را به شهرداری تحویل نماید.نامهبیمهاست تصویری از 

ز عقد و قبل ا پیمانکار منتخب باید نسبت به ارائه صالحیت کاری و گواهی عدم سو پیشینه کیفری اقدام .11

 نماید. قرارداد تسلیم شهرداری

 دو صالحدی بنا به تشخیصو مدت قرارداد یکسال شمسی است که در صورت رضایت از عملکرد پیمانکار  .12

 شهرداری برابر مقررات قابل تمدید خواهد بود.

باشد و در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض تجهیزات، پیمانکار موظف به استفاده از تجهیزات استاندارد می .13

 پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام نماید.

باشد و در صورت اتمام اعتبار بیمه می پیمانکار منتخب موظف به ارائه بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث .14

 باشد.در طول قرارداد فوراً مکلف به تمدید آن می

باشد و در صورت تاخیر در پرداخت اجاره بها مبلغ ماه می مستاجر موظف به پرداخت اجاره بها در آخر هر .15

ریال جریمه برای هر روز تاخیر اخذ خواهد شد و در صورت تکرار شهرداری مجاز به ضبط ضمانت  500.000

 باشد.و فسخ قرارداد بصورت یک طرفه مینامه 

شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر، عین مستاجره را بدون عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می .16

. شهرداری برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد داجازه شهرداری مدتی در تصرف خود نگاه دار

 بود. اگرچه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد.

 بت به عین مستاجره ضامن است و در صورت تعدی و تفریط مسئول خواهد بود.پیمانکار نس .17

شهرداری  چنین کارت شناسایی دارای کد که مورد تاییدتهیه لباس فرم ویژه کارکنان شاغل در پارک و هم .18

 باشد.باشد، توسط پیمانکار الزم و ضروری می

ریال را تحت عنوان ضمانت نامه بانکی برای حسن انجام  500.000.000پیمانکار موظف است مبلغ  .19

 های مربوطه تحویل شهرداری نماید.تعهدات از بابت استفاده و اجاره و سایر هزینه

تحت عنوان تخلیه به موقع، ریال  10.000.000.000به مبلغ  بانکی یک فقره چک استپیمانکار مکلف  .20

، عدم تحمیل خسارت به حفظ و نگهداری پارک و کلیه تجهیزات و تاسیسات و مستحدثات موجود

 چک مذکورشهرداری تحویل نماید. و در صورت عدم رعایت آن شهرداری آزاد است خسارت وارده را از 

 ترد نماید.کسر و مابقی پول آن را طی تشریفات قانونی مس

بایستی نسبت به ارائه مفاصا حساب از ادارات تامین اجتماعی، مستاجر قبل از تحویل مورد اجاره می .21

 اقدام نماید.دارایی و اداره کار و تعاون به شهرداری 

یکجا قبل از انعقاد قرارداد بحساب شماره  بایستی اجاره بهای یکسال را بصورتمستاجر می .22

 .اریز نماید./ورداری میانه بنام شه 0205546106004

بایستی از بابت باشد و شرکت کنندگان در مزایده میریال می 12.000.000مبلغ اجاره بهای پایه ماهانه  .23

ریال )با احتساب اجاره بهای ساالنه( به صورت نقدی و یا  7.200.000درصد شرکت در مزایده مبلغ  5
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بنام شهرداری میانه واریز نموده و فیش  3100001877003ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده شماره 

همه روزه در وقت اداری   04/1396 /03  تا تاریخداده و مربوطه یا ضمانت نامه بانکی را در پاکت مربوطه قرار 

 نمایند. دریافت یدرس به غیراز روزهای تعطیل به دبیرخانه شهرداری تسلیم و

حضور  با شهرداری محل ساختمان مرکزی در 04/1396 /03  تاریخ  شنبهروز  17 ساعت راس  پیشنهادات واصله .24

جلسه بازگشایی پیشنهادات  شدکه حضور پیشنهاد دهندگان در برنده اعالم خواهد مسئولین ذیربط بررسی و

 است. آزاد

 باشد.رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی الزامی می .25

 باشد.شهرداری میانه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات در تمامی مراحل مزایده مختار می .26

 باشد.آگهی به عهده برنده مزایده می هزینه .27

سپرده نفر اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد آزاد سازی نخواهد شد و در صورت انصراف نفر اول  .28

 شهرداری برابر مقررات نسبت به ضبط سپرده اقدام و این موضوع تا نفر سوم صدق خواهد نمود.

 

 فروشرده خ

 میانهشهردار 


