
 عمومی مزایده آگهی       

  نوبت اول          
محترم اسالمي شاهین شهر در نظر دارد مجموعه  شورای 14/01/1399مورخ ش /45شهرداری شاهین شهر بر اساس مجوز شماره 

ازی شامل استقرار وسایل ب اسب سواری و درشکه سواری ، تفریحي ،گردشگری شاهین شهر )کمپینگ شرق ( را جهت ارائه خدمات

جهت استفاده  سیاه چادر ،استقرار دوچرخهبادی ، چرخ وفلک ، استخر توپ و...( ،  سرسره)ماشین وموتور شارژی ،ترامبولینگ ،

مجموعه تفریحي و گردشگری ونظافت  حفاظت فیزیکي همچنین کنترل ورود و خروج خودروها وفروش اغذیه وتنقالت ، ،  شهروندان 

طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به از با رعایت شرایط مندرج در آگهي و ا را بصورت یکجشاهین شهر 

 سال واگذار نماید. 2را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت به شرح ذیل و   www.setadiran.irنشانی 

 ه تفکیک موضوع :ب خصوصی مزایده شرایط -1

 الف (استقرارسیاه چادرو ارایه خدمات سنتی

متر مربع با محوطه  400خدمات سنتي در ضلع شرقي محوطه مجموعه با متراژ تقریبي  وارایهو استقرار سیاه چادرمحل فعالیت  -1

 .نخواهد داشت نصب چادر محلکه پس از انقضاء زمان قرارداد مستأجر هیچگونه ادعایي در خصوص سازی خاکي )شن پاشي شده (

 بعهده مستأجرخواهد بود . در صورتي که مستأجر درخواست انشعاب آب در محدوده فعالیت را داشته باشد هزینه مربوطه -2

تقال و اجرای هر گونه کابل کشي و ملزومات ان شهرداری شاهین شهرتأمین برق تک فاز مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد با -3

مستأجر است، ضمناً حفظ امنیت جاني و مالي افراد در  های مربوطه بعهده پرداخت هزینههد مستأجر مي باشد همچنین برق در تع

 .برابر هر گونه حادثه برق گرفتگي متوجه مستأجر مي باشد

 مي باشد. در محل مشخص شده با نظر دستگاه نظارتسیاه چادر و سایر ملزومات سنتي  2حداقل مستأجر موظف به استقرار  -4

مستأجر موظف به تأمین نیروی انساني مورد نیاز حداقل دو نفرخانم و دو نفر مرد و یک نفرنماینده جهت مدیریت سیاه چادرها و  -5

فعالیت های درحال انجام مي باشد ) استفاده از پوشش لباس سنتي برای کلیه افراد الزامي است ( ، هر گونه اعمال خالف شئونات 

  .نین موضوعه توسط افراد تحت مدیریت مستأجر متوجه مستأجر مجموعه خواهد بوداسالمي و قوا

 متری تمیز باشد . 50مستأجر موظف به نظافت مستمر محدوده استقرار چادرها است به طوری که همواره محیط به شعاع  -6

مسئولیت هرگونه اتفاق و حادثه طي ایام  مستأجر موظف به حفظ و حراست سیاه چادر و سایر ملزومات مستقر شده در آن بوده و -7

 قرارداد متوجه مستأجر است  

تبعات آن متوجه مستأجر مي  مشاهده فروش و ارائه هر گونه دخانیات اعم از سیگار و قلیان و ملزومات آن ممنوع و در صورت  -8

 .باشد

در ه  سنتي )بختیاری( در محدوده استقرار چادرها مستأجر موظف به اخذ تأییدیه الزم از مراجع ذیربط جهت اجرای موسیقي زند -9

 .مناسبتهای مختلف است 

 رعایت کامل مسائل و قوانین بهداشتي و آراستگي لباس عوامل تحت مدیریت مستأجر به عهده مستأجر مي باشد. -10

ز مراجع ذیصالح توسط مستأجر تهیه و نگهداری بهداشتي و اصولي مواد غذایي و در صورت لزوم اخذ گواهي تأییدیه بهداشتي ا-11

 الزامي است و هرگونه اهمال و تبعات اجرای عدم قانون متوجه مستأجر مي باشد.

همچون طبخ نان تیری ، تهیه چای آتشي ، طبخ آش  شهرداریمستأجر موظف است  نسبت به ارائه خدماتي با کیفیت مورد تأیید  -12

 طبخ انواع غذاهای سنتي و...(در سیاه چادر اقدام نماید .)احداث تنور برای 

تهیه لباس سنتي ) بختیاری (مردانه و زنانه در سایز بچه گانه و بزرگسال جهت پوشیدن افراد متقاضي جهت گرفتن عکس -13

 .)با رعایت مسائل بهداشتي(تعهدی در این زمینه را نخواهد داشت  شهردارییادگاری بر عهده مستأجر مي باشد و 

 

 

شب  24شب خواهد بود.خاطر نشان مي شود پایان ساعت کاری  24صبح تا  9به پایبندی ساعت کاری از ساعت مستأجر موظف  -14

) بجز ورود و خروج  خودروها جهت پارکینگ و امکان پذیر نخواهد بود 24بوده وارائه هرگونه خدماتي به شهروندان بعد از ساعت 

ذکور تبعات آن با مستاجر بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتي در این زمینه در صورت عدم پایبندی به ساعت م . (استقرار مسافران

 ندارد.

http://www.setadiran.ir/


غذای قابل ارائه با قیمت مناسب که  )صبح و عصر با نان تازه ، لبنیات و سایر تولیدات محليهای در ساعت  مستأجر موظف است -15

  .نسبت به ارائه خدمت اقدام نمایدید عموم درج قیمتها در معرض د ضمن  (هماهنگ شده است دستگاه نظارتقبالً با 

،بر شهرداری ایجاد مکان مناسب جهت استقرار کارکنان )کانکس یا چادر ( وتهیه سایر ملزومات مورد نیاز با اخذ تأییدیه از  -16

 خصوص هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت. در این شهرداریعهده مستأجر است بدیهي است 

وجبران اقدام افراد استفاده کننده از امکانات ایجاد شده  ) مسئولیت مدني و حادثه (   نمودن به بیمه مستأجر موظف است نسبت -17

هرگونه خسارت اعم از جاني و مالي افراد در محدوده مجموعه  تفریحي، گردشگری شاهین شهر ناشي از قصور مستأجر و عوامل آن 

 بر عهده مستأجر مي باشد.

 .برساند شهرداری شاهین شهریمت و نرخ ارائه خدمات موضوعه  را به تأیید مستأجر مکلف است  ق  -18

   ب:دوچرخه سواری :
به طول تقریبي  لم به مستأجر جهت دوچرخه سواری شهروندان در رینگ دور مجموعه مذکور دستگاه دوچرخه سا50واگذاری -1

ریال  000/20و اخذ مبلغ  بوده و مستأجر متعهد به  رداری شهبر عهده (کف سازی از نوع آسفالتي یا جدول کشي بتوني )متر  1300

 شهرداری)مستأجر مي بایست در پایان کار دوچرخه ها را سالم تحویل مي باشد.به ازای یک ساعت استفاده از تحویل گیرندگان 

 نماید(

در این خصوص هیچ گونه تعهدی  ریو شهردامستأجر مکلف به ایجاد سایباني برای استقرار دوچرخه ها و استقرار کانکس بوده  -2

 نخواهد داشت.

مستأجر مکلف است از هرگونه تجمع بي مورد در محدوده استقرار دوچرخه ها جلو گیری نموده و عواقب حاصله از این موضوع بر  -3

 عهده وی مي باشد.

 این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد. در شهرداریوظیفه حراست و نگهباني از محل و حفظ اموال و اسباب با مستأجر مي باشد و -4

یا به هر طریق  شهرداریدر صورت تعطیلي و عدم ارائه خدمات )تحویل دوچرخه به شهروندان ( توسط مستأجر بدون هماهنگي با -5

 حق فسخ قرارداد و اخذ کلیه خسارات قانوني را خواهد داشت.  شهرداریدیگر ، 

وجوددر  محل استقرار دوچرخه ها رابیمه آتش سوزی و مسؤولیت مدني نماید تا در مستأجر موظف است کلیه اموال و اثاثیه م -6

در قبال حوادث احتمالي هیچ گونه  شهرداریصورت بروز خسارت به محل یا استفاده کنندگان از بیمه صادر شده استفاده نماید و 

 تعهدی نخواهد داشت.

ینگ دوچرخه سواری مجموعه تفریحي کمپینگ شهرداری ومحدوده محل در نظر گرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد،  ر-7

آسفالت مجموعه مذکور مي باشد الزم به ذکر است مستأجر باید تدابیری اتخاذ نماید که متقاضیان دوچرخه ها را از محدوده مجموعه 

 .ز آن در تعهد مستأجر مي باشدتفریحي خارج ننمایند در غیر اینصورت به منزله تخلف مستأجر محسوب شده وکلیه عواقب ناشي ا

مستأجر با ارائه کارت شناسایي معتبر نسبت به تحویل دوچرخه ها به متقاضي اقدام مي نماید .چنانچه دوچرخه های تحویل شده  -8

الم ساعت  از زمان عدم تحویل به سازمان اع 24توسط متقاضي عودت داده نشود ، مستأجر موظف است موضوع را کتباً ظرف مدت 

 نماید .بدیهي است در صورت معتبر نبودن کارت شناسایي اخذ شده کلیه تعهدات جبران خسارت در تعهد مستأجر مي باشد.

مستأجر موظف است  ترتیبي اتخاذ نماید که کلیه دوچرخه ها روزانه  سرویس کاری شده وهمواره بدون هیچگونه عیب ونقص  - 9

 ران هر گونه خسارت ناشي عیب ونقص فني دوچرخه ها در تعهد مستأجر خواهد بود.فني تحویل متقاضیان شود بدیهي است جب

 اسب سواری و درشکه سواری:  ج

در اسب سواری جهت انجام  شاهین شهرشرق  يتفریح مجموعه گردشگری و محدوده خاکي در اختیار قراردادن هزار متر مربع از  -1

 ت درشکه سواری در مسیر آسفالتي داخل محوطه مجموعه است  ضلع شرقي مجموعه )جنب ورودی شرقي( و نیز خدما

در صورت بروز هر گونه حادثه به دلیل نصب  مي باشد با تجهیزات استانداردحصار کشي محدوده سوار کاری موظف به  مستأجر-2

 .هیچگونه مسئولیتي  ندارد  و شهرداریمي باشد  مستأجرتبعات حقوقي آن برعهده  حصار

اقدام  یک دستگاه درشکه بهمراه اسب مناسبشتر ، یک نفر رأس اسب سوارکاری،  دواستقرار  ف است نسبت به موظمستأجر  -3

 .نماید

به طوری که همواره محیط تمیز وعاری از  مي باشد و اسب سواری  درشکه سواریمحدوده  مستمر  نظافتموظف به  مستأجر-4

 فضوالت حیوانات باشد.  



نه تعهدی هیچگو و شهرداریاست مستأجر بر عهده  مجموعه ات واموال استقرار داده شده در محدودهحیواناز حفاظت حراست و-5

 در این زمینه را ندارد.

سوارکاری بوده وارائه هرگونه خدماتي بدون صدور بلیط تخلف  ودرشکه سواری جهت  ملزم به ارائه بلیط به متقاضیان مستأجر  -6

 . مي گرددمحسوب 

 .استمستأجر بر عهده  ایجاد محل مناسب برای نگهداری حیوانات مورد نیاز انجام موضوع قراردادتأمین آذوقه و-7

،بر عهده شهرداریایجاد مکان مناسب جهت استقرار کارکنان )کانکس یا چادر ( وتهیه سایر ملزومات مورد نیاز با اخذ تأییدیه از  -8

 تعهدی نخواهد داشت. هیچ گونهخصوص  در این شهرداریاست بدیهي است مستأجر 

وجبران هرگونه خسارت به جان واموال  اقدام موظف است نسبت به بیمه نمودن افراد استفاده کننده از امکانات ایجاد شدهمستأجر  -9

 بر عهده مستأجر خواهد بود.ومستأجر افراد در محدوده مجموعه  تفریحي، گردشگری شاهین شهر ناشي از قصور 

موظف به درج قیمتها مستأجر ضمناً   قیمت و نرخ ارائه خدمات موضوعه  را به تأیید دستگاه نظارت برساند . مکلف است مستأجر  -10

 مي باشد.مردم   بوده  در معرض دید عموم

شب  24شب خواهد بود.خاطر نشان مي شود پایان ساعت کاری  24صبح تا  9موظف به پایبندی ساعت کاری از ساعت مستأجر  -11

) بجز ورود و خروج  خودروها جهت پارکینگ و  امکان پذیر نخواهد بود 24ه هرگونه خدماتي به شهروندان بعد از ساعت بوده وارائ

 ( .استقرار مسافران

 چرخ وفلک ،استخر توپ و...(سرسره بادی ، ماشین شارژی و موتورشارژی ،  ولین ،پد( استقرارمجموعه بازی کودکان )ترام

، چرخ و فلک ، استخر توپ بادی و...( به تفکیک هر دستگاه  برای  مدت زمان  ینولپه بازی کودکان )تراممبلغ استفاده از مجموع-1

تعیین مي شود و طرف قرارداد مکلف به اجرای آن مي باشد.و مستأجر مکلف به تهیه تابلویي جهت  شهرداریمشخص با نظارت این 

 تهیه گردد.به صورت کاغذی برای هر وسیله بازی  باید و تهیه بلیطبوده درج قیمتهای مشخص شده در جهت دید انظار  عموم 

ایمني از سازمان آتش نشاني وخدمات ایمني شهرداری شاهین شهر است و یه قبل از شروع به کار موظف به اخذ تأیید مستأجر -2

  بر عهده مستأجر مي باشد.قرار مجموعه بازی و دارای استانداردهای الزم جهت ایمني وسایل  است ه های الزم از مراجع ذیصالح تأییدی

در صورت استقرار وسایل بازی در محل مذکور و  .خواهد بود مستأجر، بدیهي است مسئولیت هر گونه قصور در این زمینه در تعهد 

ونه اعتراض را نداشتن گواهي استاندارد و ایمني و ارائه ندادن به شهرداری ،  قرارداد بصورت یکطرفه فسخ و مستاجر حق هیچگ

 نخواهد داشت

 نسبت به فنس کشي دور محوطه بازی اقدام نماید و تمام وسایل باید استاندارد الزم را دارا باشد.مستأجر موظف است  -3

متر مربع که دارای محوطه سازی  400و با مساحت حدود  5و 4محل استقرار وسایل بازی واقع در حد فاصل پارکینگ شماره  -4

 دول بتوني مي باشد.آسفالتي و ج

 ه( بهره برداری از اتاقک فلزی جهت فروش اغذیه و تنقالت 

بوده و محدوده مستأجر بر عهده شهرداری متر مربع (بر اساس طرح ارائه شده از سوی 18تجهیز اتاقک  فلزی)به متراژ تقریبي -1

مات مربوط به فروش اغذیه با رعایت اصول بهداشتي و موظف به ارائه خدمستأجر داخل اتاقک ثابت فلزی است ضمناً  مستأجر فعالیت 

 .که پس از انقضاء مهلت قرارداد اتاقک فلزی به کارفرما تحویل خواهد شد قیمت های صنف مربوطه است

های مربوط به رعایت نکات  موظف به رعایت اصول وضوابط بهداشتي، مفاد قانون مواد خوراکي وآشامیدني و دستورالعملمستأجر  -2

 مني و بهداشتي مي باشد.ای

ملزم به رعایت دستورالعمل اجرایي صدور گواهي صالحیت و پروانه بهداشتي کیوسک ثابت عرضه مواد غذایي مي مستأجر  -3

بدیهي است مسئولیت هر گونه قصور در این زمینه در تعهد مستأجر خواهد بود. در صورت بهره برداری از  محل مذکور و باشد.

 .حیت از اداره بهداشت ،  قرارداد بصورت یکطرفه فسخ و مستاجر حق هیچگونه اعتراض را نخواهد داشتنداشتن گواهي صال

 .بهره برداری از کیوسک منوط به اخذ تأیید یه از سازمان آتش نشاني خدمات ایمني شهرداری شاهین شهر مي باشد-4

یه وتنقالت بوده واستفاده بهره بردار از فضای  پیراموني محوطه تحویلي) اتاقک ثابت فلزی( مختص به ارائه خدمات فروش اغذ-5

 .مورد اجاره بمنزله عدم پایبندی موجر به مفاد قرارداد بوده وممنوع مي باشد

 فروش محصوالت باید دارای مجوز بهداشت و محصوالت استاندارد باشد .-6

 .مستقر موظف به اخذ تأییدیه از شهرداری شاهین شهر است برای انجام هرگونه تغییر و تعمیر ابنیه ، تأسیسات و لوازممستأجر  -7



 شهرداریشب امکان سرویس دهي به شهروندان را داشته وجهت ادامه فعالیت بعد از ساعت مذکور 24مستأجرحداکثر تا ساعت-8

صورت یکطرفه فسخ د و قرارداد بهیچگونه مسئولیتي ندارد .ودر صورت تخطي اززمان یاد شده عواقب آن متوجه مستأجر خواهدبو

 .خواهد شد

 (حفاظت فیزیکی مجموعه و

نفر نگهبان در شیفت یک و صبح7.30الي 19.30از ساعت  شبنفر نگهبان در شیفت دو موظف است نسبت به بکارگیریمستأجر  -1

کنترل ، ه وچادرجهت انجام امورات کنترل وساماندهي عبور ومرور ،جانمایي وچیدمان وسایل نقلی شب19.30الي 7.30از ساعت  روز

افراد مورد اقدام نمایدوحفاظت فیزیکي از اموال منقول وغیر منقول ونظافت مجموعه تفریحي وگردشگری کمپینگ شرق شاهین شهر 

الي  25/12/1401ضمناً یک نفر نگهبان به شیفت روز در ایام نوروز از تاریخ رعایت کلیه قوانین مربوطه مي باشد.نظر ملزم به 

  .افه گردداض 15/01/1402

مشخص  دستگاه نظارتکلیه هزینه های ایاب و ذهاب ، تهیه لباس مناسب و الزم جهت نگهبانان که رنگ و طرح آن با هماهنگي  -2

 .مي باشد  مستأجرمي گردد و دیگر هزینه های نگهبانان بعهده 

پس از  نمایدوتحویل  شهرداری گرفته است به  قرار حراست شهرداریموظف است لیست نگهبانان خود را که مورد تائید مستأجر  -3

 .برساند شهرداریبه اطالع و تائید  "کتبا، نسبت به شروع کار اقدام نماید ضمنا هرگونه تغییر بایستي قبل از اقدام  شهرداریتائید 

خواهد شد در محل مشخص  شهردارینظم ورود و خروج نگهبانان در اماکن مورد نظر و رعایت ساعات مقرر که با هماهنگي  -4

 .مي باشد (  مستأجرمي باشد )ایاب و ذهاب نیروها بعهده  مستأجرخدمتشان از وظایف 

ملزم به حفاظت و مستأجر امانت بوده و  و بصورت قرار مي گیردمستأجر در اختیار  شهرداری از سوی محل های استقرار نگهبانان -5

 مي باشد .  شهرداریبه  (پایان قراردادنمود یا  هر زمان که کارفرما اعالمدر ) نگهداری و عودت آن

صورت بروز آتش سوزی نگهبانان موظف هستند با رعایت اصول ایمني و حفاظتي و تسلط بر عملیات نگهباني نسبت به اقدامات در  -6

  .اولیه اطفاء حریق اقدام نماید

به بیماری و ناتواني  اني باشد . بکارگیری نگهباناني کهبکارگیری نیروهای نگهباني باید از جنس مذکر و متناسب با شغل نگهب-7

بطوری که بیماریهای آنان موجب اخالل در امر نگهباني گردد ممنوع بوده و در صورت مشاهده در بکارگیری  جسمي دچار مي باشند

 مسئول مي باشد .  مستأجرموارد فوق و ایجاد اخالل و بروز خسارت 

و یا عدم تامین نیروی مورد اشاره آن و یا مشاهده هرگونه  مزایده و قرارداد حاصل از آنمندرج در در صورت عدم انجام تعهدات  -8

در این مستأجر میتواند راسا نسبت به تعیین و محاسبه و کسر جریمه اقدام نماید و  شهرداریتاخیر ، تعجیل و یا تعلل نگهبان ، 

 خصوص حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت . 

قانون تامین اجتماعي و شکایت احتمالي نگهبانان و یا افراد ثالث آنان را بیمه حوادث  66است بمنظور رعایت ماده  مکلف أجرمست -9

  در این خصوص مسئولیتي نخواهد داشت ( شهرداری)و مسئولیت نماید . 

خصوص دفاع مانند سوت نگهباني ، بي سیم موظف است کلیه ابزار و لوازم نگهباني ) لباس فرم ، نیازهای احتمالي در مستأجر  -10

ارتباطي بین نگهبانان ، پیجر یا تلفن همراه و وسایل غذاخوری شخصي ( را تهیه و بطور کامل در اختیار نگهبانان قرار دهد . اخذ 

و کلیه تبعات این مي باشد . مستأجر بکارگیری ابزار دفاع شخصي از مراجع ذیربط و آموزش مورد لزوم بعهده جهت مجوزهای قانوني 

 مي باشد. مستأجرامر متوجه 

است در طول مدت پیمان نسبت به حفاظت و نگهداری مطلوب از فضای حفاظتي با توجه به شرایط موجود که مستأجر موظف  -11

صورتمجلس براساس صورتمجلس تحویل مي گردد دقت الزم را بعمل آورده و پس از پایان قرارداد کلیه تاسیسات و ابنیه با شرایط 

 .مي باشد  مستأجراولیه تحویل و تحول گردد و مسئولیت کامل حفاظت و نگهداری اموال ، تاسیسات ، ابنیه و کاالها بعهده 

همکاری نماید .  شهرداریمعرفي نماید تا در انجام بهتر امور با  شهردارییک نماینده به  بصورت مکتوب  موظف استمستأجر  -12

مستأجر  نماینده در هر شیفت یک نفر از نگهبانان را مسئول شیفت معرفي خواهد نمود تا در غیاب نماینده یا عالوه بر معرفي مستأجر

 با دستگاه نظارت همکاری نماید . 

مزایده نسبت به آموزش ، برنامه ریزی ، بازدیدهای محسوس و غیر محسوس ،  موظف است در زمینه انجام موضوعمستأجر  -13

یباني امور پرسنل اعزامي خود اقدام نماید و در این خصوص حق مطالبه هیچگونه هزینه جداگانه از کارفرما را نظارت و کنترل پشت

 ندارد . 



و  مي باشد  موظف به جلو گیری از روشن نمودن آتش توسط مراجعین در تمام محدودهای مجموعه به غیر از منقل ها مستأجر -14

 .اقدام نمایدضروری است در صورت مشاهده سریعاً نسبت به خاموش نمودن آن و رفع اثرات حاصل از روش نمودن آتش 

موظف و مکلف است هر نوع اسناد و مدارکي که مورد و مستأجر مي باشد  شهرداریهرگونه نظارت یا بازرسي از اختیارات  -15

شد را در اسرع وقت در اختیار آنان قرار دهد و تسهیالت الزم را جهت امر نظارت و با شهردارییا ناظران آن  سازماندرخواست 

 بازرسي فراهم نماید . 

)شامل جاده های  )محوطه سختبوده بصورت روزانه  مستأجر حفظ بهداشت و نظافت و زیبایي مجموعه تفریحي ، گردشگری با -16

 را و باید کلیه اقدامات الزم در این خصوصو غیر سخت ( ، از ورودی تا خروجي (پارکینگ ها ، آالچیق ها پیاده روها ،–اصلي و فرعي 

 . بکار گیرد

هرگونه اتفاق ،حادثه ،بازدید مسئولین وارگانها، تعداد ورود وخروج خودروها وچادرهای نصب به دستگاه نظارت و ارائه گزارش -17

 خواهد بود.مستأجر بر عهده شده 

  خواهد بود.مستأجر بر عهده  صبح هر روز( 8به صورت روزانه )تا ساعت  شهردارییفت به ناظر ارائه گزارش کار هر ش -18

  .الزامي مي باشدمستأجر توسط کلیه عوامل  همکاری وتعامل با نیروی انتظامي -19

  د.مي باشمستأجر بر عهده  شهردارین با اخذ تأییدیه از اتأمین موتور سیکلت وخودروی مجهز به چراغ گرد -20

ممکن   شهرداری توسط سایر پیمانکاران وعوامل شهرداری فقط با هماهنگي مجموعههرگونه ورود وخروج تجهیزات از محدوده -21

با  مجموعه الزم است نسبت به کنترل وگزارش مواردی که  از مجموعهضمن حفاظت از تمامي تجهیزات مستقر در  مستأجر بوده و

خسارت ایجاد شده  ،صورت هر گونه خروج یا ورود وسایل و تجهیزات از مجموعه بدون هماهنگي در مي باشد .  مجوز خارج مي شود

 .  با مستاجر است

 مي باشد.مستأجر بر عهده های تعیین شده  کنترل وراهنمایي مسافران جهت استقرارخودرو ونصب چادرهای مسافرت در محل -22

وخوابیدن بدون نصب چادر مسافرتي ، ورود افراد متفرقه به مجموعه اسکان  جلوگیری از هرگونه سد معبر ، دستفروشي ،اقامت-23

بر عهده تردد سگهای ولگرد جلوگیری از ی وولگردی اعم از بزرگسال وکودک ،رفع مزاحمت از گردشگرها ورمسافر ،تکدی گ

   .عواقب آن بر عهده مستاجر است ، براساس گزارش ناظر اقامت و خوابیدن بصورت دائمي  یا هفتگيدر خصوص ) .مي باشدمستأجر 

و حفظ ونگهداری فضای سبز و جلوگیری از هر گونه  جلوگیری از شکستن شاخه ها و ایجاد خسارت به فضای سبز در مجموعه-24

به دبیر آن براین اساس هرگونه تخریب و خسارت براساس گزارش ناظر و ارجاع  مي باشد .مستأجر  اموال عمومي بر عهدهاتالف 

  .پرداخت مي گرددتوسط مستاجر طبق تعرفه قانوني  محاسبه و جریمه خسارت وارده ،  سیون ماده هفتکمی

 مي باشد.مستأجر بر عهده  جلو گیری از بستن طناب و پهن کردن لباس بر روی طناب یا شاخه درختان-25

مي مستأجر بر عهده  و اموال عمومي تبهداشتي و روشنایي مجموعه جهت جلوگیری از سرقت شیر آالهای حراست از سرویس -26

  باشد.

و از پخش موسیقي با صدای بلند توسط مراجعین  اقدام  مکلف است نسبت به حفظ آرامش عمومي مجموعه تفریحي مستأجر -27

 .  بعمل آوردممانعت 

هرگونه خسارت به جان واموال موظف است نسبت به بیمه نمودن افراد استفاده کننده از امکانات ایجاد شده وجبران مستأجر  -28 

 وعوامل مربوطه اقدام نماید.مستأجر افراد در محدوده مجموعه  تفریحي، گردشگری شاهین شهر ناشي از قصور 

  .استو اخذ مجوز از سازمانهای ذیصالح  امکان پذیر  شهرداریبرپایي هر گونه نمایشگاه و ایجاد غرفه در مجموعه با هماهنگي -29

 و حریق در مجموعه در تعهد مستأجر مي باشد. اطفاءعدد کپسول آتش نشاني جهت 10 تأمین تعداد-30

  ( کنترل ورود و خروج  خودرو ها ح

مصوب  شورای محترم تعرفه  و دریافت هزینه  ورودی بر اساس   خروج خودروها به مجموعهو کنترل ورود ملزم به  مستأجر -1

 تعرفه ورودی   مي باشد   و مستاجر موظف به نصب . استاسالمي شهر 

شهرداری و سازمان های ستاد نوروزی و جعین و مسافرین و همکاری الزم با عوامل  برخورد مناسب با مرا ملزم است  مستأجر -2

 .را داشته باشددر ایام نوروز تابعه جهت تسریع در ورود و خروج خودروها 

الزم هماهنگي همکاری وو   بودهمجموعه خودروها به یکي برای ورود و خروج استفاده از دستگاه و کارت الکترون مستأجر مکلف به -3

 در ایام نوروز داشته باشد.مرتبط با ستاد استقبال از مسافرن نوروزی  راهای  دستگاهشهرداری وبا عوامل را 

 مردم در ایام نوروز را داشته باشد.انجام میزباني مناسب از مسافرین و جهت ستاد نوروزی  همکاری الزم با عوامل اجرایي  مستأجر -4



 شرایط عمومی: -2

  بصورت ماهیانه استریال  (یکصد و بیست)ریال 000/000/120 مزایده پایه مبلغ  -1

مستأجر را به هیچ عنوان )کالً یا جزعاً( به شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقي یا حقوقي ندارد، و  محلواجاره حق انتقال مستأجر  -2

حق هیچ گونه تغییر کلي و یا جزئي  مستأجرضمناً را از خود سلب و ساقط نموده است. اداریاعتراض در مراجع قضایي و  حق هرگونه

 . در مورد اجاره را ندارد

هیچگونه مسئولیتي  شهرداریو  را پرداخت نماید. هسایر حقوق ناشي از قوانین موضوعو کلیه هزینه های بیمه  استمکلف مستأجر  -3

 زمینه ندارد.در این 

قرارداد  وو توانمندی الزم باشند و این افراد هیچگونه رابطه استخدامي  باید دارای صالحیتمستأجر توسط افراد به کارگرفته شده  -4

 نخواهند داشت.  وسازمان نداشته اهین شهر و با شهرداری ش یکار

 ضامن و مسؤول مي باشد و هیچگونه مسؤولیتي متوجهجر مستأرخ مي دهد،  اجاره درخصوص کلیه حوادث و اتفاقات که در زمان-5

 نمي باشد. شهرداری

 .ضمنانماید شهرداریرا تخلیه و بدون نقص و عیب و در زمان مقرر تحویل  محل،  اجارهمکلف است در پایان مدت مستأجر  -6

یض کلید و پریز های شکسته و معیوب ، مستاجر مکلف به تعمیرات فوری شکستگي ها )مبلمان ، آالچیق ها ، منقل ها و...( و تعو

 حین بهره برداری از مجموعه مي باشد.  المپهای شکسته و سوخته آالچیق ها

محسوب مي گردد و هرگونه تخلف و مستأجر جزء وظایف  اجارهحفظ شؤون اسالمي و رعایت موازین شرعي و قانوني در زمان -7

 است.انوني قابل پیگیری تخطي حسب گزارش ناظر و بازرسان یا سایر مراجع ق

قانون اساسي و  141و  49شرکت کننده اقرار مي نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل  -8

و سایر مقرراتي که چنین محدودیت هایي را معین مي نماید ، نیست  22/10/1337قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 

شوند نباید هیچ گونه رابطه استخدامي و قراردادی با شهرداری شاهین شهر و سازمان های وابسته خدمت گرفته مي وکارکناني که به

 داشته باشند.

سر قفلي دریافت نشده است این قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلي نبوده و هیچ گونه مستأجر  با توجه به اینکه از -9

پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مستثني شدن شهرداری های کشور در واگذاری أجرمست از سوی هیچ زمانيدرادعایي 

شورای  مجلس قسمتي از پارک ها، میدان ها و اموال عمومي اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب

 مي باشد.24/04/1389اسالمي مورخ 

جهت حفظ نظم و امنیت و امکانات رفاهي و رعایت شؤون   اجارهاز مورد  مراجعه کنندگانه کنندگان و مسؤولیت کنترل استفاد-10

 مي باشد.مستأجر تعهدی در قبال این ماده ندارد و هرگونه مسؤولیتي متوجه  شهرداریمي باشد. ضمناً مستأجر اسالمي با 

حداقل یک هفته قبل از آغاز به مکلف است مستأجر  ، موضوع قرارداددر صورت نیاز به اخذ مجوز فعالیت از ارگانهای مرتبط با -11

اقدام نماید.عدم  )اداره استاندارد ، بهداشت ، آتش نشاني و ارشاد اسالمي و...( فعالیت از مراجع ذی ربط مجوز  نسبت به اخذ کار

صورت نداشتن مجوز فعالیت  قرارداد بصورت ودر کند.فعالیت در افزایش مدت قرارداد هیچ گونه تغییری ایجاد نمي مجوز دریافت

 یکطرف فسخ خواهدشد.

تبصره یک :  با توجه به تخصصي بودن مبحث ایمني و بهداشت ، نظارت بر ایمني و بهداشت   فعالیت مستاجر در مجموعه  تفریحي ، 

 شهرداری شاهین شهر مي باشد. HSEگردشگری حین قرارداد به عهده واحد 

شروع به کار موظف به اخذ تأییدایمني از سازمان آتش نشاني وخدمات ایمني شهرداری شاهین شهر است ، قبل از مستأجر  -12

 مستأجرمسئولیت هر گونه قصور در این زمینه در تعهد  در غیر اینصورت اجازه فعالیت به پیمانکار داده نخواهد شدو بدیهي است

 نخواهد داشت. در این زمینه هیچگونه مسئولیتيشهرداری و خواهد بود.

 اعم از خیار غبن فاحش را از خود ساقط نموده است. مزایدهخیارات قانوني نسبت به این  کلیه مستأجر -13

که جزء امور پیمانکاری(  ایمني  و آئین نامهHSEموظف است نسبت به انجام کلیه مفاد پیوست شماره یک )پیوست مستأجر  -14

مي باشد ، اقدام نمایدودر صورت عدول وعدم رعایت ،کلیه مسئولیت های مربوطه به عهده وی ه مربوطقرارداد  مزایده و الینفک اسناد

 .خواهد بود 

)ناظر عالي و مقیم ناحیه شمال  سازمان سیما، منظرو فضای سبزشهرداری شاهین شهردستگاه نظارت بر این مزایده وقرارداد  -15

 را داشته باشد. شهرداریبا ناظر و نماینده همکاری الزم  است  مکلف مستأجرو است  فضای سبز (



 در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمي و کیفي قصور داشته باشدمستأجر  ،در صورتي که براساس گزارش کتبي ناظر -16

ادامه فعالیت  ممانعت از ومستأجرنسبت به فسخ یک طرفه قرارداد پس از ابالغ کتبي به  (شهرداریجلوگیری از تضییع حقوق  )

 اقدام خواهد شد.اعتراضي  حق  هیچگونه بدون  مستأجر

به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب  شماره  ریال000/000/144شرکت کنندگان در مزایده مي باید مبلغ -17

یا ضمانتنامه معتبر نزد بانک ملي شعبه مرکزی شاهین شهرواریز و فیش مربوطه و شهرداری شاهین شهر به نام  0105052929007

 را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.بنام شهرداری شاهین شهر  ماه از تاریخ ضمانتنامه( 3)با اعتبار حداقل بانکي

.ضمناً در صورت عدم اقدام نفر اول  سپرده برندگان نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد -18

ضبط وقرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید ودر صورتیکه نفرات دوم وسوم نیز ظرف  شهرداریایشان به نفع  ضمانتنامه بانکي

 .ضبط خواهد شد شهرداریمهلت  هفت روز پس از ابالغ قانوني حاضر به عقد قرارداد نشوند ضمانتنامه بانکي آنان نیز به نفع 

ط و یا فاقد سپرده باشند و یا همچنین پیشنهادهایي که بعد از موعد مقرر برسد پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مخدوش ، مشرو -19

ب اساس سامانه ستاد اعم از کتبي یا حضوری ترتیب اثر نخواهد شد و شهرداری شاهین شهر  در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

 مختار است.

وجود)مکان، تجهیزات، امکانات و ...( بر اساس نظر کارشناس رسمي و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط م اجاره میزان -20

 قیمت پایه محاسبه و منظور میگردد. به عنواندادگستری تعیین گردیده و

 گان ،جانبازان در شرایط مساوی در اولویت مي باشند.ه خانواده معظم شهداء ، آزاد-21

معامالت  هیئتاعالمي از سوی شهرداری شاهین شهر ویده حسب شرایط چگونگي و شرایط و زمان تحویل محل به منتخب مزا -22

 عمده ) عالي ( مي باشد.

پس از ارسال مستأجر توسط  عدم تخلیه محل ظرف یک هفتهدر صورت شهرداری شاهین شهر  پس از انقضاء قرارداد و  -23

از مراجع قانوني حق ورود به محل و تخلیه و عندالزوم پلمب اظهارنامه مبني بر تخلیه و عدم تحویل محل رأساً و بدون نیاز به اخذ حکم 

 حق هیچ گونه اعتراضي ندارد.مستأجر محل را دارد و 

موظف است پیش از زمان شروع قرارداد نسبت به دریافت گواهي تأیید صالحیت از حراست شهرداری شاهین شهر و مستأجر  -24

صالح برای انجام موضوع قرارداداقدام الزم را انجام داده و نتیجه کتبي را تحویل  گواهي عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد از مراجع ذی

 مي باشد. شهرداری فسخ از طرف  اختیارشهرداری شاهین شهر  نماید که در غیر این صورت تخلف محسوب گردیده و موجب 

ه کارگیری مي شوند مي بایست تأییدیه الزم برای ارائه خدمات در مجموعه تفریحي ،گردشگری بمستأجر کلیه افرادی که توسط -25

 و در غیر اینصورت از فعالیت آنها جلو گیری بعمل خواهد آمد .ارائه نماید. شهرداریرا از حراست شهرداری اخذ و به 

یر نسبت به دا از مراجع ذی صالح مي تواند با اخذ مجوزات الزممستأجر جهت خدمات رساني هر چه بهتر به مراجعین محترم -26

 نمودن نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستي و سوغات ویژه مسافرین نوروزی اقدام نماید.

جرایم )به طبق جدول  تکراراول و در صورت  در مرتبه اخطار کتبي ضمن  شهرداریدر صورت قصور کلي یا جزئي مستأجر ، ناظر-27

 پیوست ( اقدام و از ضمانتنامه حسن انجام تعهدات کسر مي گردد.

، مستأجر مزایده توسط موضوع یا انجام هرگونه فعالیتي مغایر با   هآگهي مزایدر صورت عدم رعایت هریک از بندهای د-28

 شهرداری شاهین شهر  مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد بدون نیاز به مراجع ذی صالح و قانوني با مهلت یک ماهه مي باشد.

قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان تأمین اجتماعي، نماید از کلیه اقرار و اعتراف ميمستأجر  -29

مفاصا حساب ها کامالً مطلع بوده و متعهد است کلیه بیمه ساختمان و قوانین مربوط به مالیات وبهداشتي  حفاظت فني وبیمه حوادث،

حق و حقوق آنان و هرگونه بیمه و  -وق و دستمزد و هزینه های پرسنليموارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حق

 خواهد بود.مستأجر مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید. همچنین کلیه کسور قانوني به عهده 

در پایان مدت قرارداد هیچگونه حقي انجام خواهد شد  شهرداریکه با هماهنگي مستأجر از سوی  مستحدثاتاحداث هرگونه -30

بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای در اختیار مستحدثات ایجاد نخواهد کرد و مستأجر مبني بر تأمین هزینه های مربوطه از سوی 

 قرار خواهد گرفت. شهرداری

هر یک از بندهای شرح خدمات در  شهرداری شاهین شهر به تشخیص خود تخلف یا ایرادیمستأجر ، چنانچه در طریقه استفاده  -31

ا سایر مراکز ذیصالح  یا دستتورالعمل هتا و مصتوبات ستایر شهرداری یمشاهده نمود و یا اینکه مقتضیات و تصمیم گیری های  قرارداد



ونته مراجع ذیصالح ادامه این قرارداد را ملغي اعالم نمود شهرداری شاهین شهر حق فسخ  را به طور یتک جانبته و بتدون انتظتار هیچگ

ساعت از تتاریخ اطتالع کتبتي بتدون هیچگونته اعتراضتي ادعتا یتا  48حکمي از مراجع ذیصالح دارد و طرف قرارداد مکلف است ظرف 

 درخواستي اقدام به تخلیه و تحویل محل نماید.

رداخت نکتردن هتر مکلف به پرداخت هرگونه هزینه مصرفي  آب ، برق ، گاز و... که در اختیار دارد  است .در صورت پمستأجر  -32

 خواهد شد. اقداممستأجرآیتم از بهای مصرفي نسبت به کسر از مبلغ ضمانتنامه 

و مستاجر موظف به نصب در قستمتهای قیمتهای اعالمي جهت استفاده عموم مردم طبق قیمتهای مصوب از شورای شهر مي باشد . -33

 انجام فعالیت در جلوی دید مردم باشد.

ثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد را در طي مدت اجتاره در برابرحتوادث مستأجرمکلف است حداک-34

غیرمترقبه، مسؤولیت مدني ،آتش سوزی ووقوع هرگونه حادثه برای پرسنل و مراجعین و کلیه اشخاص ثالث نتزد مؤسسته هتای بیمته 

محفوظ مي باشتد  شهرداریئه نماید در غیر اینصورت حق فسخ قرارداد برای ارا شهرداریگر، بیمه نمایدو یک نسخه از بیمه نامه را به 

اجتاره  بدیهي است مسئولیت هرگونه قصور در این زمینه بر عهده مستأجراست و درخصوص کلیه حوادث و اتفاقات که در مدت زمتان

 بود.نخواهد  شهرداریرخ مي دهد، مستأجرضامن و مسؤول مي باشد و هیچگونه مسؤولیتي متوجه 

جرائم روزانه  در پایان ماه طي صورتجلسه ای توسط دستگاه نظارت جهت کسر  از  ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به واحد متالي  -35

ساعت  48درصورت کسر از ضمانتنامه مستاجر مکلف به تکمیل آن تا سقف برداشت شده ظرف مدت  .شهرداری فرستاده خواهد شد 

 وجب فسخ قرارداد مي باشد.مي باشد. در غیر اینصورت م

جدول جرائم جز مزایده و قرارداد بتوده و هرگونته جریمته ای توستط دستتگاه نظتارت طبتق آن لحتاظ گردیتده و مستتاجر حتق -36

  هیچگونه اعتراضي نسبت به عدم اطالع از موضوع مذکور را ندارد .

 محفوظ  است.رداری شهاختیارفسخ و خاتمه این قرارداد درهرزمان و به هر دلیل برای   -37

 شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادها مختار است.      -38

شهرداری شاهین شهر با افراد حقیقي یا حقوقي که با شهرداری شاهین شهر در مراجع قضایي و انتظامي دارای پرونده های  -39

 با این افراد قراردادی تنظیم نخواهد شد.حقوقي یا کیفری مي باشد از انعقاد قرارداد معذور بوده و 

 شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهي به نشانه اطالع و قبول کلیه شرایط مي باشد. -40

برای دریافت اسناد به   سامانه   06/1401 /08تاریخ  شنبه  سه شرکت کنندگان در مزایده باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز-41   

 د مراجعه نمایند.ستا

خوود  نسبت به ارائه پیشنهادات  06/1401 /20شنبه تاریخ یک شرکت کنندگان در مزایده باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز -42

 در سامانه ستاد اقدام نمایند.

شنبه  تاریخ  دو  وزر 13:00پیشنهادهای رسیده در جلسه هیأت عالی معامالت شهرداری شاهین شهر که بدین منظور راس ساعت -43

 تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد. 21/06/1401

                                                                         سعید ابریشمی راد                                                                                                                                                                              

 شهردار شاهین شهر                                                                                                                                                                                       


