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 موضوع مشارکت:

 برداری از وسایل شهربازیتجهیز و راه اندازی و بهره سرمایه گذاری در 

 مکان طرح :

 شهر خمین منطقه  تفریحي ، گردشگری کوه بوجه خمین

 کروکي محل:

 کروکي محل به پیوست اسناد فراخوان مي باشد                                                

 

 آورده شهرداری:

 مترمربع 4500مترمربع و پارکینگ به متراژ 7000شهرداری به متراژ تقریبي  عرصه

 آوره طرف مشارکت:

 و... خرید وسایل شهربازی ،کلیه هزینه های طراحي ،جانمایي ، زیر سازی            

 روش مشارکت:

B.L.O ، (بهره برداری اجاره ، )ساخت 
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 شهربازیاهمیت 

 از زیادی گروه برای خوش اوقاتي نمودن فراهم هدف با که است سرگرمي هایدستگاه از ایمجموعه حقیقت در شهربازی

 .اندگرفته قرار هم کنار در زمان، هم طور به مردم

 تمانآپار زندگي دیگر سوی از و سو یک از انها رشد به رو اقتصادی و اجتماعي فشارهای و امروز صنعتي جوامع رواني مشکالت

 . است نموده محروم سالم هایبازی و تفریحات حداقل از را امروز انسان نشیني

 پیکره هب ناپذیریجبران صدمات تواندمي مهم این به توجه عدم است، انسان اساسي نیازهای از سرگرمي و تفریح که آنجایي از

 شهروندان سرگرمي و بازی جهت هایيمکان به نیاز راستا همین در نماید؛ وارد جامعه به نتیجه در و هاخانواده رواني و روحي

 دغدغه این از زیادی حد تا تواندمي مهم این به شهر مختلف مناطق در هایيمکان اختصاص و شودمي احساس پیش از بیش

 جذب باعث شهر یک داخل در شهربازی مجموعه ایجاد لذا. کند ایفا مهمي نقش اساسي نیاز این کردن مرتفع در و کاسته

 .میشود نیز شهروندان رواني و هیجاني تخلیه باعث مستقیم زایي اشتغال و درآمد بر عالوه و شده ها خانواده

متری از سطح دریا واقع در دامنه شمالي  2500متری از سطح شهر  450شهربازی خمین در منطقه جنوبي شهر و در ارتفاع 

دربرگرفته که چشم انداز بسیار زیبا ایجاد نموده کوه بوجه قرار دارد. اطراف محوطه شهربازی را جنگل و فضای سبز کوه بوجه 

و پتانسیل بسیار باالیي در جذب توریست و گردشگر دارد.همچنین با توجه به داشتن اقلیم معتدل کوهستاني و چهار فصل 

 متمایز آب و هوایي بسیار دلنشین مي باشد که مي تواند در جذب گردشگر بیشتر ،مناسب مي باشد.

 : کلیات فراخوان

سه سال توسط سرمایه  حداکثر که طي )سي میلیارد ریال ( ریال 000/000/000/30حداقل مبلغ سرمایه گذاری در فراخوان -

 گذار انجام مي پذیرد.

 سال شمسي مي باشد. 15حداکثر دوره بهره برداری -

ظر ناز پنج سال اجاره بها براساس  د سرمایه گذار از پرداخت اجاره بهاء معاف مي باشد و پسقراردا ی پنج سال ابتداحداکثر -

 مي گردد. به حساب شهرداری واریزن و یعیت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستری هیئت 

 شرایط عمومی شرکت در فراخوان-

شهرداری خمین در راستای فراهم آوردن زمینه و بستر الزم جهت مشارکت اشخاص حقیقي و حقوقي در پروژه های شهری 

 ،اجاره ساخت) B.L.Oبه روش  تجهیز شهربازی منتطقه گردشگری کوه بوجه ر دارد از طریق مشارکت نسبت به اجرای ظدر ن

براساس مصوبه هیأت عالي سرمایه گذاری اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان حقیقي و حقوقي دعوت مي شود با (برداری بهره ،

شنهاد خود اقدام نمایند.کلیه اسناد مشارکت مي بایست ممهور به مهر و دریافت اسناد فراخوان نسبت به ارسال طرح و پی

 قرار گیرد.(ب ) وو دردو پاکت)الف( امضاء پیشنهاد دهنده
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 از این جهت مراحل زیر ضروری است.

بر روی پاکت مذکور ب( داخل یک پاکت جداگانه گذاشته شود و نام شرکت یا شخص پیشنهاد دهنده و موضوع فراخوان و کلیه پاکت ها )الف-

 نوشته شود.

 به واحد سرمایه گذاری شهرداری خمین تحویل شود. 01/09/1397مورخ    حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  پاکت ها و ضمائم آن-

 پاکت  الف شامل:

نامه معتبر بانکي سه  صورت ضمانتریال (مي باشد که مي بایست ب چهارصد میلیون ریال ) 000/000/400مبلغ تضمین شرکت در مشارکت  -

نزد 131182585430313ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر به نفع شهرداری ارائه و یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شماره

 بانک انصار شعبه مرکزی بنام شهرداری خمین واریز گردد.

 مشخصات کامل و سوابق و شناسه توانمندی سرمایه گذار-

 پاکت )ب( شامل:

مشخص شده باشد سرمایه گذار باید برگه (برداری بهره ، ،اجاره ساخت) B.L.O( که در آن طول مشارکت به روش 1برگ پیشنهادی )فرم شماره 

 با حروف  وعدد ارائه نماید.ه مدارک مي باشد مشخصاً مپیشنهادی را که ضمی

متقاضیان حقیقي و حقوقي و اعضای هیأت عالي  سرمایه گذاری در محل دفتر شهردار با حضور  1397/ 09/ 04مورخ  16پیشنهادات در ساعت -1

 مفتوح مي گردد.

از ابالغ قانوني حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود ،سپرده او با  اری نماید یا پس دچنانچه برنده فراخوان از انجام معامله خود-2

بط و قرارداد با نفر بعدی منعقد مي گردد و در صورتي که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز تصویب هیأت عالي به نفع شهرداری ض

 پس از ابالغ قانوني حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 هیأت عالي در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.-3

 رارداد ق به عنوان سپرده )تا پایان یا وجه نقد  و عقد قرارداد ، به منظور حسن انجام تعهدات از سرمایه گذار ضمانت نامه بانکي هنگام تنظیم -4

 ریال دریافت خواهد شدو سپرده شرکت در فراخوان مسترد مي شود. 000/000/800نزد شهرداری مي باشد( به مبلغ 

 گذار مي باشد.کلیه کسورات قانوني بر عهده سرمایه -5

 و هیأت عالي سرمایه گذاری مي باشد.  معاونت خدمات وایمني شهری واحد نظارت کننده بر قرارداد -6

 داده نخواهد شد.به پیشنهاد های فاقد امضا ،مخدوش ،مشروط و پیشنهاد هایي که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر -7

 :شرایط خصوصی در فراخوان -

 خصوصي و فني سرمایه گذاری به پیوست این اسناد مي باشد.کلیه شرایط -
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 سرمايه گذاری در شهربازی كوه بوجه فرم شناسايي شركتها ) افراد( در زمينه

 

 وضعيت  نيروی انساني  :          

 

 زمینه تخصص

 

 جمع .................................-3 ....................................-2 ................................-1

     تعداد نفر
 

 رزومه و سوابق فعاليت          

                                                                    1                                         2                                            3                                         4 
     نام پروژه 

     موضوع قرارداد
     طرف قرارداد 

     شماره و تاریخ قرارداد 
     شهر و محل اجراء

     آخرین وضعیت پروژه 
     مبلغ قرارداد به ریال به حروف

 

 رزومه مالي :       
مجموع قراردادهاي انجام يافته در دو سال  سرمايه ثبت شده به حروف به ريال  تاريخ تاسيس شركت و نوع شركت 

 اخير به حروف به ريال

 گردش مالي فرد دربازه  زماني دو سال گذشتهميزان 

 به ريال به حروف

 

 

از تاریخ ...................... تا تاریخ ...................... میزان   

 گردش ..............................................ریال 

 مهر و امضاء                                        
 
 

 

 

 

 مشخصات  كلي :  

 ايميل فكس شماره تلفن زمينه فعاليت  مدير عامل نام شركت)فرد(

 

 

 

     

 آدرس كامل پستي :

 

 

  صندوق پستي :                                                                                      كدپستي :                 
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 در شهربازی كوه بوجه خمين سرمايه گذاری 

 مشخصات پيشنهاد دهنده:
 
 

 ........................................نوع فعالیت :  ..................................................نام مدیرعامل :   ..........................................................نام شرکت:حقوقي:  

 ....................................................نوع فعالیت :  ...............................................................................خانم یا آقای :  حقيقي :
 

 آدرس دقیق:

........................................................................................................................................................................................................................... 
. 

 وب سایت: ایمیل: فکس: تلفن :

    
 
 سوابق : 

  
 . توضیح مختصر :1

 ده اید؟()در خصوص  سوابق کاری مرتبط با پروژه انتخابي و اینکه تا کنون چه پروژه ای را در اندازه فیزیکي و ریالي پروژه انتخابي بانجام رسان
......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 های بانجام رسیده و یا عقد قرارداد شده :. پروژه2

 -حجم فیزیکي و ریالي پروژه  -محل اجراء  -اید را با ذکر )نام پروژه رسانیده و یا عقد قرارداد نمودههایي که تاکنون بانجام چند نمونه از آخرین و بزرگترین پروژه

 شماره و تاریخ قرارداد( نام ببرید؟
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
 

 مدارك زير را ضميمه اين برگ نموده ام :
 

    . تصوير قراردادهايي كه در برگ رزومه درج نموده ام 4A          2. رزومه كاري در يك برگ 1

 ................................ . ساير با ذكر عنوان        5. گردش مالي حساب شركت     4. تصوير آخرين تغييرات ثبتي شركت 3
 

 

به تکمیل فرم حاضر اقدام  این شرکت / اینجانب با مطالعه کامل متن فراخوان ، راهنمای شرکت در فراخوان و اطالعات اولیه راجع به سرمایه گذاری فوق الذکر ، نسبت

 نمایم:فراخوان پیشنهاد مي نموده و با تأئید مندرجات خویش ، سرمایه گذاری مشارکتي زیر را جهت شرکت در

 سرمايه گذاری تبليغات محيطي شهرستان خميننام پروژه پیشنهادی :  
  

 ...........................:  تاريخ...............................................  مسئولیت در شرکت : عنوان ....................................................:نام ونام خانوادگي 

 )صاحب امضاء مجاز در شركت(

 

 امضاء و مهر                                                                                                                                                                              

 

 
 در مهلت مقرر ارسال فرمائید.« راهنمای شرکت در فراخوان » لطفاً این فرم را پس از تهیه و تکمیل و الصاق مدارک الزم مطابق مفاد 
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 محتویات پاکت الف 
)حساب يا حسابهای متعلق به شخص حقیقي يا حقوقي كه فرم فراخوان بنام اوست(با  1397ماه سال مهرلغايت پايان  1396(  گردش مالي   از اول مردادماه 1

 تائید و مهر بانك مربوطه.

 (اشخاص حقوقي97ساللغايت پايان مرداد ماه  93( رزومه كاری )تصوير قراردادهای منعقده از اول فروردين سال 2

 مشخص گردد.)اشخاص حقوقي(‹‹ های اليت ››به نحوی كه تاريخ و مبلغ قرارداد ها بصورت  31/01/97لغايت  1/1/93(تصوير قراردادهای منعقده از تاريخ 3

 فرمايند((تصوير آخرين تصمیمات ثبتي شركت )برای شخصیتهای حقوقي و افراد حقیقي تصوير هرگونه مدارك مربوطه را ضمیمه 4

 ( صفحات تكمیل ومهر و امضاء شده يك و دو و سه و چهار اسناد اين فراخوان به همراه ضمائم مربوطه.5

 (رسیدفیش بانكي ياضمانت نامه بانكي6
 

 

 :فراخوانسایر شرایط 

 
 که بین شهرداری وشریک)سرمایه گذار( منعقدمي گردد، خواهدبود. براساس قراردادی  .1

 

 

 

 دارم. موارد فوق را قبول

 امضاء و مهر    

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط انتخاب سرمایه گذار 

 محتویات پاکت الف و سایر شرایط مشارکت
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 "شهربازی كوه بوجه خمین " سرمايه گذاری پیشنهاد مشاركت در  

 ..........اينجانب .......................................نماينده شركت ......................................شماره ملي/ثبت..............

آگاهي كامل  به نشاني................................................شماره تماس..............................................پس از بررسي و

به روش "شهربازی كوه بوجه خمین " سرمايه گذارینسبت به فراخوان و شرايط عمومي شركت در فراخوان در 

B.L.O (برداری بهره ، ،اجاره ساخت) بعد از از بازديد كامل از محل های  اجرای پروژه و براساس نوع مشخصات

 فني طرح پیشنهاد خود  را اعالم مي دارم.

 ...........حداقل سرمايه گذاری در سال اول ......................................ريال  .بحروف.............................................-

 ........................................................بحروف.  ريال...................................... دوم سال در گذاری سرمايه حداقل-

 ........................................................بحروف.  ريال......................................سوم سال در گذاری سرمايه حداقل-

اجاره بهاء محل مورد استفاده را از سال ..........................به نرخ كارشناسي روز پرداخت را دارم ، آمادگي الزم 

 كنم.

كه مجموعاً طي سه سال كمتر از ريال مي باشد.000/000/000/10 در طول هر سال  *حداقل مبلغ سرمايه گذاری

 ريال نباشد. 0000/000/000/30

 سال مي باشد. 5ه معافیت از پرداخت اجاره بهاء *حداكثر دور

 

   

 مهر وامضا متقاضي                                                                               
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 قراداد سرمایه گذاری در عرصه شهربازی منطقه گردشگری کوه بوجه شهرستان خمین

شماره  وصورتجلسه خمین  شهر میالاس محترم شورای.............................  مورخ...........................  شماره مصوبه استناد به قرارداد این

 تعیین بر مشتمل واگذاری قراردادهای تنظیم نحوه دستورالعمل استناد به شهرداری خمین قرارداد سرمایه گذاری  .............مورخ.......................... هیات عالی

 مشارالیه و خمین شهرداری مابین فی ذیل شرح به  جرایم اعمال ی نحوه ، اقاله یا فسخ شرایط – ها تضمین و وثایق ، قرارداد طرفین تعهدات و اختیارات

 :گردد می منعقد و تنظیم

 : قرارداد طرفین(  1ماده

 مارهش عزیزیان ناصر شهید کوچه انقالب میدان – خمین نشانی به شهردار سمت به ابوالفضل مرتضیان  آقای نمایندگی به خمین شهرداری: طرف اول– الف

 086-46233306 دورنگار و 086-46233301 -4تماس

 شماره ...........................................................  نشانی به  ................................. سمت به  ...................... نمایندگی به  ...................:  طرف دوم )سرمایه گذار(– ب

 ................ کدپستی و ..............................ملی شماره به ........................... دورنگار و................................تماس

 ( موضوع قرارداد 2ماده

ی به متراژ تقریبشهر خمین  سرمایه گذاری در خصوص تجهیز و خرید و بهره برداری وسایل شهربازی استاندارد در عرصه واقع در منطقه گردشگری کوه بوجه 

 متر مربع4500متر مربع و پارکینگ به مساحت 7000

 جبران و قرارداد فسخ بر عالوه اینصورت در که نمود خواهد ایجاد شهرداری برای را فسخ حق ، اجاره مورد از خارج فضای در تصرف گونه هر انجام:  تبصره  

 داشت نخواهد عهده بر مسئولیتی هیچگونه ، اجاره مورد مکان در قرارداد ایام در سرمایه گذار جانب از مصروفه های هزینه قبال در شهرداری ، وارده خسارت

.  

 قرارداد مبلغ(  3ماده

ریال )سی میلیارد ریال( می باشد که سرمایه گذار مکلف است طی  000/000/000/30توسط سرمایه انجام می پذیرد حداقل مبلغ سرمایه گذاری که  -1

 سه سال اول قرارداد)هرسال حداقل ده میلیاردریال( اقدام نماید.

ره بهاء براساس نظریه کارشناس رسمی سرمایه گذار از پرداخت اجاره بهاء طی پنج سال ابتدا قرارداد معاف می باشد و پس از آن مبلغ اجا -2

 نماید.اقدام دادگستری تعیین و سرمایه گذار مکلف است نسبت به پرداخت آن به صورت ماهیانه 

 : اجاره مدت(  4ماده

 سال شمسی میباشد. .........حداکثر زمان بهره برداری از سرمایه گذاری صورت گرفته 

 موضوع از استفاده در تفریط و تعدی ، مقرر مواعد در بهاء اجاره پرداخت عدم منجمله قرارداد مفاد اجرای از عدول و تخلف هرگونه روئیت صورت در:  تبصره

 فسخ راستای در را اعتراضی و ادعا گونه هر حق سرمایه گذار اینصورت در که بوده اجاره قرارداد فسخ به مجاز شهرداری مقام در شهرداری......  و قرارداد

 .نمود اسقاط و سلب خود از ، شهرداری طرف از یکجانبه بصورت قرارداد

 :طرفین تعهدات(  5ماده

 :تعهدات شهرداریا لف ( 

 مشارکت جلب یا و دیگر افراد با قرارداد انعقاد گونه هر از ، نموده واگذار سرمایه گذار به را قرارداد مورد منافع که ایامی در گردیدمی  متعهد شهرداری .1

  نماید خودداری شهربازی محوطه در ، خصوصی بخش
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 از نهایی حسابهای تسویه ارائه و ، قرارداد اتمام نهایتاً و مقرر مواعد و تعهد به مفاد قرار داد توسط سرمایه گذار در  بهاء اجاره پرداخت درصورت-2

 سرمایه گذر میباشد به مربوط های وثیقه و بانکی نامه ضمانت استرداد به متعهد شهرداری ، مجموعه تحویل صورتجلسه تنظیم و ذیصالح مراجع

 تعهدات سرمایه گذار:ب( 

  نماید معرفیشهرداری  به االختیار تام نماینده نفر یکحداقل   کتباً است مکلف سرمایه گذار  .1

 . باشد می و ادارات ذی ربط  انتظامی نیروی از صالحیت برگه ارائه به مکلف سرمایه گذار .2

 و- تحراس ، نظافت منظور به الزم عوامل و بلیط فروش متصدیان از اعم نیاز مورد بومی انسانی نیروی تامین به نسبت است مکلف سرمایه گذار  .3

 . نماید اقدام قرارداد اجرای جهت محوطه امنیت و آرامش حفظ

 عمدی)- خسارت گونه هر ایراد صورت در و گردیده احداث قرارداد دراجرای که است تجهیزاتی و اموال از نگهداری و حفظ به مکلف سرمایه گذار  .4

 وتجهیزات امکانات و اموال بایستی می است بدیهی.  بود خواهد خود هزینه به و وقت اسرع در وارده خسارت جبران به موظف وی ( سهوی یا و

 . گردد تحویل شهرداری به نقص و عیب بی و سالم احداثی عملیات اتمام اولیه صورتجلسه برابر قرارداد پایان در مربوط

 خالف- مشاهده صورت در ندارد مستقلی کار هیچگونه حق سرمایه گذار و باشد می ممنوع قرارداد موضوع از غیر دیگری فعالیت گونه هر انجام  .5

 . شد خواهد فسخ شهرداری سوی از طرفه یک بصورت قرارداد کتبی اخطار از پس امر این

 جزئی یا- کلی صورت به غیر به قراداد موضوع واگذاری و انتقال هیچگونه حق سرمایه گذار و بوده شهربازی احداث جهت فقط اجاره مورد عرصه .6

 ضبط را سرمایه گذار اموال تمامی دارد حق شهرداری امر این تحقق صورت در و بوده مسایل و عواقب پاسخگوی شخصاً و نداشته را مشارکت یا و

 . نماید فسخ را قرارداد و

 ادعایی هیچگونه سرمایه گذار و گردد می محسوب شهرداری اموال جزء قرارداد پایان ودر باشد می سرمایه گذار بعهده مصرفی های هزینه کلیه .7

 . نماید می ساقط و سلب خود از را مذکور موضوع خصوص در ادعایی گونه هر حق سرمایه گذارو ندارد را آن مالکیت بر دال

 دبای- ، طبیعی استهالک از غیر و باشد می سرمایه گذار هزینه و عهده بر قرارداد مدت طول در وسایل نگهداری و زیباسازی ، تعمیر ، آمیزی رنگ  .8

 محل از را مربوطه های هزینه و وارده خسارات شهرداری اینصورت غیر در.  نماید مسترد شده تعمیر و سالم را شهرداری به متعلق اموال کلیه

 . نمود خواهد برداشت و تامین تضمین

 مورد- زمینه در کافی تجربه و بهداشتی و اجتماعی ، اخالقی صالحیت دارای و بومی بایستی می شهربازی محل در شده بکارگیری انسانی نیروی .9

 ... و پرسنل،مالیات بیمه حق و مزایا و حقوق پرداخت همچنین و( بود خواهد سرمایه گذار بعهده مربوطه های هزینه کلیه و بوده شهرت حسن و

  باشد می سرمایه گذار عهده بر مطابق با قانون اداره کار 

 براساس ایمنی ضوابط و) اخالقی و شرعی( اسالمی موازین و نظافت و بهداشتی اصول قرارداد مورد محدوده در است ملزم و مکلف سرمایه گذار .10

 . باشد می الزامی ذیصالح مراجع سوی از صادره ایمنی نکات و دستورالعمل کلیه رعایت ضمناً. نماید رعایت را ایران اسالمی جمهوری  مقررات

 هر ای- وی کارکنان و متصدیان از یک هر دقتی بی و ایمنی نکات رعایت عدم ، رفتار سوء ، حوادث و مشکالت ، مسائل کلیه مقابل در سرمایه گذار .11

 سرمایه بعهده ذیصالح مراجع به آن پاسخگویی و بوده مسئول حقوقی یا حقیق از اعم)  اشخاص به مالی و جانی خسارت ورود و( ایراد و عیب گونه

 . داشت نخواهد و نداشته مسئولیتی هیچگونه خصوص دراین) شهرداری باشد می گذار

 دستگاه ها اقدام نماید.سرمایه گذار مکلف است قبل از  شروع به کار مجموعه شهربازی نسبت بیمه مسئولیت مدنی و حوادث مجموعه و کلیه  .12

 3 طی است مکلف سرمایه گذار و بوده تنظیمی صورتجلسه طی و شهرداری توسط قرارداد عقد تاریخ از بعد هفته یک اجاره مورد عرصه تحویل  - .13

 ورمذک مدت که نماید اقدام موردنظر وسایل نصب و حالذیص مراجع از مجوزها کلیه اخذ و شهربازی احداث به نسبت زمین تحویل تاریخ از پس ماه

 . شود می محسوب قرارداد مدت جزء

 اندازی راه جهت الزم تجهیزات و وسایل سازی استاندارد موضوع بیشتر مهلت دادن بر مبنی سرمایه گذار کتبی درخواست صورت در: 1 تبصره 

  شود می محسوب قرارداد مدت جزءمذکور  مدت که نمود خواهد تمدید را مهلت این دیگر ماه یک حداکثر شهرداری محلی شهربازی

 ایدنماقدام قرارداد موضوع از برداری بهره جهت مالز مجوزهای و اخذاستاندارد به نسبت شده تعیین مهلت در نتواند سرمایه گذار چنانچه: 2 تبصره

 .میگردد ضبط تعهدات انجام حسن باشدوتضمین می خسارت های وارده  پرداخت به مکلف سرمایه گذار

 می شهرداری نماید اقدام قرارداد موضوع تکمیل و احداث به نسبت قرارداد در شده تعیین زمان مدت در نتواند سرمایه گذار چنانچه: 3 تبصره

 طرح یا اعتراض حق گذارسرمایه  مطروحه موارد از یک هیچ در و نماید اقدام خود تشخیص به محل تخلیه و قرارداد فسخ به نسبت راساً تواند

 . نماید پرداخت التزام وجه عنوان تحت تخلیه زمان تا شهرداری به ریال 000/000/3 مبلغ بایست می تاخیر روز هر ازاء به و داشت نخواهد دعوی
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 حتمالیا های اعتراض و ایرادات برابر در پاسخگویی و باشد می سرمایه گذار بعهده صنفی های اتحادیه طرف از کسب پروانه اخذ و نامه معرفی ارائه .14

 سرمایه گذار. غیرال و است مساعدت و همکاری باب از زمینه این در شهرداری اقدامات و است سرمایه گذار بعهده صرفاً حالذیص قانونی مراجع

 غیر در.  نماید ارائهبخواهد شهرداری که زمان هر و اخذ را قرارداد موضوع جهت لزوم مورد صنفی های عضویت قرارداد پایان تا گردد می متعهد

 ساقط و سلبخود از را مذکور موضوع خصوص در ادعایی گونه هر حق سرمایه گذار و داشت خواهد را مزبور قرارداد فسخ حق شهرداری اینصورت

 . نماید می

 یم سرمایه گذار بعهده اجاره مورد عرصهبیشتر   روشنایی نیاز به  روشنایی مجموعه با شرایط فعلی تحویل سرمایه گذار می گردد و درصورت  .15

 . باشد نمی شهرداری بعهده مذکور های هزینهخصوص در مسئولیتی هیچگونه و باشد می نامبرده عهده بر ها هزینه کلیه و باشد

 اقدام شهرداریبه واریزی فیش ته ارائه به نسبت بایستی و باشد می..(  و ، برق ، آب) مصرفی های هزینه کلیه پرداخت به مکلف سرمایه گذار: 1 تبصره 

 . نماید

 قرارنندگانک استفاده دید معرض در غیره و تابلو بوسیله شهرداری نظر با را شهربازی امکانات کلیه از استفاده بلیط بهاء است مکلف سرمایه گذار- .16

 . دهد

 اقدامشهرداری به شهربازی وسایل از یک هر بلیط بهاء ارائه به نسبت ، قرارداد موضوع از برداری بهره شروع از قبل است مکلف سرمایه گذار: 1تبصره

 . داشت خواهد اجرایی قابلیت شهرداری کتبی نظریه اخذ از پس و

 اجرایو رعایت از...  و اطالع عدم عذر به تواند نمی و دارد کامل عالاط قرارداد مورد محل مقتضیات و مشخصات از است نموده اقرار سرمایه گذار .17

 . نماید خودداری قرارداد این مفاد

 . باشد نمی 1337 ماه دی مصوب کشوری و دولتی مالت معا در دولت کارکنان مداخله منع مشمول که است نموده اقرار سرمایه گذار  .18

  نماید اقدام خود کارکنان نمودن بیمه به نسبت اجتماعی تامین سازمان طریق از است مکلف سرمایه گذار  .19

 ستگاهد به را مربوطه قرارداد و نموده حوادث بیمه را هسرمایه گذار عین مراجعین و کنندگان واستفاده بازی وسایل کلیه است مکلف سرمایه گذار .20

 . نماید ارائه نظارت

 . باشد می مربوطه اصناف و اماکن اداره و حالذیص مراجع عهده بر قرارداد موضوع کار ساعت تعیین .21

 واین دنباش شهرداری به خود موجه عذر اثبات به قادر تعطیلی صورت در یا و نماید تعطیل را خود کار قبلی عالاط بدون سرمایه گذار صورتیکه در .22

 درو نماید اقدام خود تشخیص به محل تخلیه و التزام وجه تعیین و قرارداد فسخ به نسبت راساً تواند می شهرداری انجامد بطول روز 2 حداکثر امر

 . داشت نخواهد دعوی طرح یا اعتراض حق سرمایه گذار مطروحه موارد از یک هیچ

 قرارداداجرای محل تخلیه و امکانات کلیه تحویل به نسبت شرطی و قید گونه هیچ بدون و قرارداد مهلت انقضای از پس است مکلف سرمایه گذار  .23

 ردمو زمین تحویل و مورد تخلیه در تاخیر صورت در کرد نخواهد ایجاد وی برای پیشه و کسب بر مبنی حقی هیچگونه قرارداد این لذا نماید اقدام

 ماهیانه بهاء اجاره بر  عالوه التزام وجه بعنوان تاخیر روز هر بابت ریال 000/000/3 میزان به تحویل و تخلیه در تاخیر خسارت پرداخت به ملزم اجاره

 بود خواهد

 بدو زا حقوقیو حقیقی اشخاص از اعم آن متعلقات و بازی وسایل از کنندگان استفاده و محل در شاغل افراد جانی و مالی مسئولیت و پاسخگویی .24

 نخواهدو نداشته مسائل گونه این در مسئولیتی هیچگونه شهرداری و بوده سرمایه گذار بعهده صرفاً خروج تا شهربازی مجموعه به افراد ورود

 .داشت

  اشدب می محفوظ شهرداری برای تبلیغاتی انتفاع حق و است ممنوع قرارداد موضوع از غیر به سرمایه گذار توسط تبلیغاتی استفاده گونه هر .25

 قرارداد فسخ به نسبت یکطرفه بطور است مختار و مجاز شهرداری قرارداد این در سرمایه گذار سوی از تعهدات از یک هر اجرای عدم صورت در .26

 . نماید می ساقط و سلب خود از را مذکور موضوع خصوص در را اعتراض و ادعا گونه هر حق سرمایه گذار و نماید اقدام

 . باشد می سرمایه گذار بعهده وآگهی رسمی کارشناسی هزینه پرداخت  .27

 نامبردههعهد بر ها مسئولیت کلیه اینصورت غیر در است بدیهی. ننماید بکارگیری را بیگانه اتباع قرارداد اجرای در گردد می متعهد سرمایه گذار .28

 . باشد می

رمایه س که مقرره وظایف از یک هر ازتخطی و امتناع رعایت، عدم باشد می قرارداد این در مقرر تکالیف تمامی رعایت به ملزم و متعهد سرمایه گذار .29

 سرمایه گذار و بود خواهدشهرداری برای طرفه یک فسخ حق شهرداری و باشد نمی پذیرفته دارد آگاهی و علم عدم ادعای آن به نسبت گذار

 تاس مکلف مشارالیهسرمایه گذار به شهرداری سوی از فسخ مراتب عالم ا صورت ودر نماید می سلب خود از را اعتراضی گونه هر امر ازاین طالعباا

 ضرر بدون تحویل و خویش اجناس و اموال آوری جمع به نسبت شهرداری سوی از اخطاریه ابالغ و ارسال از پس ماه یک مدت ظرف و فاصلهال ب
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 انجام حسن تضمین درضمن.نماید پرداخت شهرداری به را اجاره مورد تخلیه تاتاریخ ماهیانه االجاره مال مبلغ و نماید اقدام شهرداری به محل

 .شد خواهد ضبط شهرداری نفع به نیز تعهدات

 . باشد می سرمایه گذار بعهده شهربازی فضای نظافت- .30

 امبردهنعهده بر ها مسئولیت کلیه اینصورت غیر در است بدیهی. ندارد قانونی منع هیچگونه قرارداد امضای هنگام در دارد می اظهار سرمایه گذار- .31

 . باشد می

 متعهدسرمایه گذار و باشد می سرمایه گذار بعهده و الزامی بازی وسایل تمامی جهت ایران استاندارد کیفیت بازرسی اداره از استاندارد گواهی اخذ .32

 . نماید اقدام برداری بهره از قبل بازی وسایل از کدام هر جهت استاندارد گواهی ارائه به نسبت گردد می

   ...وا ،ابنم بهداشتی سرویسهای ازجمله قراردارداجاره  مورد درمحدوده که شهرداری به متعلق ،منصوبات،ابنیه تاسیسات کلیه نظافت و نگهداری .33

 .میباشد سرمایه گذار برعهده

 خودداری جدید، وسایل نصب از بود مجازخواهد شهرداری ندهد، تشخیص خود صالح و صرفه به جدیدرا دستگاه نصب شهرداری علت هر به  .34

 .بود نخواهد واگذاری مورد محوطه در جدید وسایل نصب به مجاز سرمایه گذار،(شهرداری مخالفت اعالم) اینصورت در که نموده

 .بود خواهد شهرداری تایید از پس آن بر مازاد و شهری خدمات معاونت سوی از راساً %30 تا گذارسرمایه  انگاریسهل از ناشی جرائم .35

 اساس بر کردن خشک یا قطع صورت در یا و برآورد شهری خدمات معاونت سوی از نباشد درختان قطع به منتهی اگر درختان بر وارده خسارت .36

 .شد خواهد عمل شهرداری 7 ماده کمیسیون نظر

باشد و دارای گواهی استاندارد  1396سرمایه گذار مکلف است جهت تجهیز وسایل شهربازی از وسایلی استفاده نماید که سال ساخت آن ها بعد  .37

 ساخت باشد.

 جانمایی وسایل با تشخیص کارگروه زیبا سازی و سرمایه گذار می بایست انجام گردد. .38

 سرمایه گذار عهده دار خرید آمپر مورد نیاز می باشد.در صورت لزوم افزایش مقدار آمپر شبکه برق  .39

ای رسرمایه گذار مکلف است قبل از خرید دستگاه های شهربازی نسبت به تایید خرید و ارائه پیش فاکتور به شهرداری اقدام و پس از تایید شهرد .40

 نسبت به خرید و نصب دستگاه اقدام نماید.

 ادارات شهرستان در محل کوه بوجه سرمایه گذار بدون اخذ وجه متعهد به همکاری می باشد. بیبا توجه به برگزاری مراسم های ملی و مذه .41

ز پیمانکار فقط می تواند دستگاه های در مجموعه راه اندازی نماید که براساس اساسنامه شهربازی عرف باشد، خارج از آن فقط با اخذ مجوز ا .42

 شهرداری و ادارات ذیربط قابل تایید می باشد.

ینه کرد سرمایه گذار جهت آماده سازی ، زیبا سازی ،رنگ آمیزی و... مجموعه شهربازی به عنوان مبلغ سرمایه گذاری دستگاه ها محسوب نمی هز .43

 گردد.

 نظارت دستگاه: 6 ماده

 به اًکتب مزبور حوزه طریق از مستقیم  ناظر است بدیهی. باشد می هیات عالی سرمایه گذاری  و شهری خدمات معاونت حوزه بعهده قرارداد اجرای بر نظارت

 . گیرد انجام حوزه آن طریق از بایستی می هماهنگی سایر و سرمایه گذار مکاتبات کلیه و رسیده سرمایه گذار عال اط

 :قرارداد فسخ موارد:7 ماده     

 . گردید خواهد وصول و ضبط شهرداری نفع به 4-1 ماده موضوع قرارداد تضمینی مبلغ و گردیده فسخ مشمول قرارداد ذیل موارد در  

  غیر به  مفروضاً یا مشاعاً و اکالً یا جزئاً نمایندگی بصورت حتی و غیره و وکالت و حقوق صلح بصورت ولو صورتی هر به قرارداد واگذاری صورت در -1  

 1337 مصوب دولتی معامالت کارکنان مداخله منع قانون رعایت عدم صورت در-2  

 قرارداد مفاد از یک هر صحیح اجرای و رعایت عدم صورت در-3  

 ایمنی های دستورالعمل رعایت عدم و نظارت دستگاه تذکرات و ها غیهالاب به توجه عدم صورت در-4 

  بهاء اجاره پرداخت در تاخیر صورت در -5 

 صادره احکام تناسب به قرارداد اجرای با رابطه در قضایی مراجع طریق از سرمایه گذار محکومیت صورت در-6  
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 غبالا وی نماینده یا و وی به نظارت دستگاه ناظرین توسط تخلف مورد صورت این در که اجاره مورد زمین شرایط و قرارداد مفاد از تخلف صورت در -7 

 راردادق قضایی و حقوقی حالذیص  مراجع به مراجعه بدون و کتبی اخطار بار سه از پس تخلف تکرار و شهرداری تذکرات به توجه عدم صورت در و شد خواهد

 . شد خواهد فسخ طرفه یک بطور شهرداری طرف از

 راساً قرارداد فسخبه نسبت تواند می شهرداری ، قرارداد طرف حیتالص عدم بر مبنی مدخل ذی مراجع سوی از موارد گونه هر کشف و مالاع صورت در-8

 شهرداری نفع به تعهدات انجام   حسن نامه ضمانت و اخذ را قضایی محاکم در موضوع طرح بدون آن فسخ و قرارداد از ناشی وارده خسارات کلیه و اقدام

  گردید خواهد وصول و ضبط

 اجاره مورد محل از قرارداد موضوع از غیر استفاده گونه هر صورت در-9

 سرمایه گذار توسط کار شروع برای شدن آماده و تجهیز در تاخیر -10

 سرمایه گذار توسط روزانه برنامه در شده بینی پیش کارهای انجام در تاخیر -11

 شهرداری تشخیص به عملیات پیشرفت برنامه طبق کار انجام برای سرمایه گذار مدیریتی و مالی توانایی عدم -12

 سرمایه گذار شرکت انحالل-13

 

  الفاخت حل: 8 ماده

 دواح سازش و صلح حصول عدم یا امکان عدم صورت در. شد خواهد فصل و حل مستقیم توافق و مذاکره طریق از بدواً قرارداد این از ناشی فاتاختال کلیه

 بود. خواهد الزم اجرا  طرفین برای و بودهالف اخت قاطع مزبور تصمیم و نموده تصمیم واتخاذ رسیدگی داور بعنوان شهرداری حقوقی

 نسخ توزیع: 9 ماده

 ماده  تنظیم شده که هر کدام حکم واحد را دارند. 9این قرارداد در 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان....................................                                                                                                                        

 شهردار خمین                                                                             سرمایه گذار                                                                        
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 شهرداری خمین

ری مجموهع   شهربازی بوهجمشخصات فني و خصوصي قرارداد واگذا
 :تاسیسات و تجهیزات و وسایل موجود در شهربازی(  1ماده

 

 متر مربع می باشد. 12به متراژ هشت باب مغازه که هرکدام  -1

  متر مربع.. 50یک باب ساختمان دایره شکل به متراژ  -2

 مترمربع 180دو باب سرویس بهداشتی در قسمت شرق و غرب مجموعه شهربازی به مساحت  -3

 مترمربع واقع در قسمت شرقی مجموعه به سمت میدان معلم 4500یک واحد پارکینگ به مساحت  -4

 عاب برق یک عدد انش-5

 :روشنایي شبكه نگهداری(  2ماده

 :نمایدمی طلب را زیر مورد اجرای که هاچراغ پایه روشنایی تامین و ظاهری وضعیت به مستمر و دائمی رسیدگی از است عبارت

  شده ، شکسته شده و به سرقت رفته سوخته هایالمپ مرتب تعویضتهیه و  -1

 مسئول شود، وارد برق شرکت هایپست یا و شهرداری برق شبکه به خساراتی پیمانکار سوی از فنی نکات رعایت عدم و انگاریسهل علت به چنانچه -2

 .بود خواهد سرمایه گذار خسارات کلیه جبران

 .بود خواهد ناظر با آن تشخیص که غیرمترقبه حوادث بروز مواقع در مگر است سرمایه گذار عهده به آنها تعویض هاچراغ پایه به خسارت ورود صورت در -3

 .پارک مراجعین گرفتگی برق از جلوگیری جهت به هاچراغ پایه تقسیم جعبه روی بر درپوش نصب -4

موظف به تهیه لوازم و تامین روشنائی می  سرمایه گذارروشنائی محوطه شهربازی با وضع موجود می باشد و در صورتی که نیاز به روشنائی بیشتری باشد -5

 باشد.

 :هافواره و هاآبنما نگهداری(  3ماده

 .بود خواهد مارکارف ابالغ و دستور اساس بر آبنماها و هافواره کار برنامه اجرای -1

 آبنماها احتمالی خرابی و آبگرفتگی هرگونه رفع -2

 نیاز حسب بر آبنما گیریرسوب و کشیلجن -3

 متوجه باشد،می نگهداری امر در توجهیبی حاصل که هاپمپ سوختن و فنی نقص گونه هر بروز و باشدمی سرمایه گذار عهده به آبنما هایپمپ نگهداری -4

 .باشدمی نظارت دستگاه و مقیم ناظر عهده به موضوع تعیین و است پیمانکار

 .باشد خارجی مواد و ضایعات هرگونه از عاری و تمیز همواره باید آبنما سطح -5

 پرژکتورها داشتن نگه روشن و هافواره وضعیت به رسیدگی -6
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 :آنها ترمیمي عملیات و كودكان بازی وسایل و هازمین نگهباني و نگهداری(  4ماده

 .است سرمایه گذار عهده به آنها در موجود وسایل و کودکان بازی و ورزشی هایزمین کلیه و محوطه شهربازی از حراست و حفظ -1

 و محوطه شهربازی و پارکینگ های مجموعه کودکان بازی و ورزشی فضاهای کلیه مستمر نظافت -2

راتب د و مدر صورت خرابی دستگاهها و وسایل بازی موجود در پارکها ، پیمانکار مکلف است تابلوئی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه در محل نصب نمای -3

 را کتباً به کارفرما گزارش نماید.

 ...(: و هاسرویس) مسقف فضاهای و هاساختمان نگهباني و نگهداری(  5ماده

 الزم نگهبان تعداد گماردن با هاساختمان از نگهبانی و نگهداری -1

 .باشد سرمایه گذار انگاریسهل اثر در وارده خسارت که صورتی در قرارداد مفاد طبق بر تاسیسات و هاساختمان تعمییرات -2

 .گرددمی ابالغ کارفرما توسط و تعیین زیباسازی مسئول سوی از کار انجام نحوه و رنگ نوع که بار یک سالی حداقل هاساختمان آمیزیرنگ و تعمییرات -3

 اطراف معابر و هاساختمان روز هر نظافت -4

 :بهداشتي هایسرویس نگهداری(  6ماده

 .باشد مردم استفاده آماده همواره که نحوی به بهداشتی هایسرویس و ساختمان تعمییرات و نگهداری -1

 گرفتگی صورت در هاچاه تخلیه -2

 کننده ضدعفونی و شوینده مواد با بار 2 روزانه حداقل دستشویی و چشمه شستشوی -3

 باشند سالم هواکش و سیفون دارای بهداشتی هایسرویس -4

 .باشد موجود دائمی طور به مخصوص دستگاه داخل و مایع صورت به استفاده مورد صابون -5

 موظف نفر یک گماردن و بهداشتی واحدهای مستمر نظافت -6

 هاسرویس داخل وسایل و امکانات تامین و روشنایی تامین -7

 .باشد کار به آماده و سالم همیشه باید آب تخلیه سیفون دارای بهداشتی هایسرویس -8

 باز بودن سرویس ها بر اساس زمان اعالمی از سوی کارفرما -9

 :شهربازی نظافت(  7ماده

 .شوند شستشو نیاز حسب بر اوقات گاهی و آبپاشی بایستمی روزانه جاروکشی بر عالوه شهربازی روهای پیاده و معبر -1

 .باشد نداشته وجود دپو یا پراکنده صورت به معابر در ضایعاتی و زباله هیچگونه -2

 مردم آمد و رفت جهت الزم تسهیالت ایجاد و زمستان فصل در یخ و برف از معابر کردن پاک و تمیز -3

 .گردد خارج پارک از هازباله و باشد رسیده پایان به صبح 8 ساعت تا حداکثر باید روزانه نظافت -4

 .باشد شهرداری سوی از شده مشخص ساعات در عموم برای استفاده قابل و مرتب و تمیز همیشه بایستی نمازخانه  -5

 .گردد جبران پیمانکار توسط بالفاصله بایستی نمازخانه اثاثیه یا ملزومات در کاستی هرگونه -6
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 :شهربازی مبلمان سایر و هامجسمه و هانرده ها،آبخوری زباله، هایسطل ها،نیمكت از حفاظت و نظافت نگهداری،(  8ماده

 با پارکی سایرمبلمان و هامجسمه آمیزیرنگ به نیاز صورت در و، پایه چراغ ها هانرده ها،آبخوری زباله، هایسطل ها،نیمکت مرتب تعمیر و آمیزیرنگ -1

 و ضمناً کلیه مبلمان پارکی موجود در محوطه شهربازی سالی یکبار می بایست رنگ آمیزی گردند. بود خواهد مقیم ناظر دستور

 .(بود خواهد شهرداری عهده بر اقالم تهیه) سرویس از خارج و شده شکسته زباله هایسطل و هانیمکت جایگزینی -2

 های مکانیزه اطراف پارکتخلیه در سطل و هاسطل داخل از زباله مستمر تخلیه -3

 پارکی مبلمان سایر و هانیمکت ها،نرده ها،سطل ها،آبخوری مستمر نظافت -4

 تخلیه آن زباله مرتب طور به باید ثانیاً. باشد داشته تمیز ظاهری و شده آمیزیرنگ همیشه اوالً که گیرد انجام باید نحوی به زباله هایسطل نگهداری: 1 تبصره

 .گردند شستشو و

 .باشد آنها سیمانی یا فلزی ـ چوبی اجزایی شکستگی بدون و داشته تمییز ظاهری که پذیرد انجام ترتیبی به هانیمکت نگهداری: 2 تبصره

 نهاآ مصرفی آب مازاد و بوده مراجعین استفاده قابل و سالم آبخوری شیر دارای سال فصول تمام در و داشته مرتب و تمیز ظاهری بایستی هاآبخوری: 3 تبصره

 .گردد جلوگیری آن اطراف فضای شدن لجن از که نحوی به شود هدایت فاضالب داخل به هم

 :تعهدات انجام نامهضمانت(  10ماده 

 شهرداری تسلیمریال  000/000/800 مبلغ  اینامهضمانت بایداجرای مفاد قرارداد  ناشی تعهدات انجام تضمین برای قرارداد امضا موقع رد سرمایه گذار ( الف

 .نماید

 نامهضمانت شهرداری دستور به است مکلف سرمایه گذار است نیافته پایان قرارداد دوره که مادام. باشد معتبر قرارداد اجرای پایان تا باید مذکور نامهضمانت

 نضام بانک از را آن مبلغ دارد حق کارفرما نکند تمدید به اقدام شهرداری دستور طبق آن اعتبار مدت انقضای از قبل روز 15 تا چنانچه و نماید تمدید را باال

و پس از تسویه  قرارداد خاتمه محض به را مزبور نامهضمانت کارفرما. دارد نگاه خود نزد کار پایان تا وثیقه رسم به نامهضمانت جای به را آن وجه و کرده دریافت

 .نمود خواهد آزادحساب نهائی و تنظیم صورتجلسه تحویل 

درصد مبلغ کل اجاره بهاء که توسط کارشناس رسمی دادگستری معین  10،سال  5مبلغ ضمانت نامه فوق در پنج سال اول قرارداد معین شده و بعد از تبصره: 

 ضمانت نامه ظرف یک هفته نسبت به تحویل آن به شهرداری اقدام نماید.می نماید تغییر و سرمایه گذار مکلف از پس مشخص شدن مبلغ 

یک برگ چک به مبلغ  کل سرمایه گذاری بایداجرای مفاد قرارداد  ناشیو حسن انجام کار  تعهدات انجام تضمین برای قرارداد امضا موقع رد سرمایه گذار (ب

 نماید. شهرداری  تسلیم

 (سایر موارد 11ماده 

 در معیوب شده انجام موارد اصالح یا تجدید و نقایص رفع منظور به نظارت دستگاه تدستورا انجام عدم یا و قرارداد موارد از یک هر اجرای عدم -1

 رفع را کار معایب و نقایص راساً بداند مقتضی که ترتیبی هر به شهرداری بار یک برای صورت این در. کندمی نتعیی سرمایه گذار برای که مهلتی

 .نمایدمیو وصول  کسر سرمایه گذارافزوده و از ضمانت و وثیقه  سرمایه گذاربه بدهی  درصد پانصد اضافه به را مربوط هایهزینه جمع و کندمی

 کار می کنند هیچگونه مسئولیتی ندارد . سرمایه گذاردر قبال کارکنان مجموعه که برای  شهرداری  -2

 هک منتخب کارشناسان یا کارشناس وسیله به باشد شهرداری نیاز مورد که کارگاه در سرمایه گذار دارایی سایر و جهیزاتت و تاسیسات از آنچه -3

 هفته دو در کارشناس انتخاب در توافق منظور به سرمایه گذار هرگاه. گرددمی تقویم شوند معرفی باید برداریصورت تاریخ از هفته دو مهلت ظرف

 .بود خواهد قطعی طرفین برای کارشناسان این نظر.کندمی دعوت کارشناس چند یا یک راساً شهرداری نشود حاضر مقرر

 ابوالفضل مرتضیان....................................                                                                                                                        

 شهردار خمین                    سرمایه گذار                                                                                                                                  


