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 1397سال 

 

 نام طرح:

 تبلیغات محیطی سطح شهر

 

 



 

 

 

 موضوع مشارکت:

 سرمایه گذاری در تبلیغات محیطی شهر خمین 

 مکان های طرح :

 (آورده شده پیوست مکان دقیق سازه هاه نقطه در سطح شهر )ب 57

 

 وضعیت مالکیت:

 شهرداری خمین

 آورده شهرداری:

 عرصه

 آوره طرف مشارکت:

 ن بتنی ،ساخت سازه و نصب و آماده سازی جهت بهره برداریخاکبرداری ،فنداسیو

 روش مشارکت:

 B.O.T)ساخت ،بهره برداری ،واگذاری( 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تبلیغات محیطی در شهرها

تی این حیث تابلوهای تبلیغااز استفاده مناسب از فضا های شهری و در نظر گرفتن بافت و موقعیت اجتماعی منطقه بسیار حائز اهمیت است که 

جات بی شک یکی از مهمترین ابزار های رسانه های محیطی به شمار می رود و همواره از دوره باستان تا به امروز مورد توجه بازرگانان ،کارخان

ه لیبانک ها و موسسه خدماتی بوده است.این نوع رسانه محیطی معموال در خیابان ها،میدان ها ،تقاطع ها و بزرگراه ها که مسیر تردد وسایل نق،

 جهستند نصب میشود و گاه بسته به نوع خالقیت صاحبان آگهی یا شرکت های تبلیغاتی اجرا کننده تبلیغات آنها از قالب های یکنواخت خود خار

 شده و با جذابیت های بصری آمیخته می شود.

ممکن  لتابلوهای تبلیغاتی بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند ،یک رسانه به حساب می آیند ،رسانه ای که می تواند پیام خود را به موثرترین شک

و بسیاری از شرکت ها ،برای اینکه بتوانند فروش به مخاطب منتقل کند، به طور معمول بیلبورد ها در زمره رسانه های اثر بخش جای می گیرند 

تا  ندا به یک رسانه تعاملی تبدیل شدهخود را در مخاطبین درونی کنند از این رسانه اثر بخش استفاده می کنند و تابلو های تبلیغاتی محصوالت 

 د.نبتوانند بر مخاطبین تاثیر ماندگار بگذار

 

 



 

 

 

 مشخصات فنی طرح:

 به پیوست می باشد .کلیه مشخصات فنی طرح 

 سازه ها: نوع  مشخصات

  3*4عدد پایه استند  38تعداد -

 متر  15*2.5ابعاد عدد تابلو عرش پل به  2تعداد -

 متر 1.5*2عدد الیت باکس به ابعاد  5تعداد -

 متر4*8عدد بیلبورد  7تعداد-

 متر 3*4عدد بیلبورد سه وجهی  4تعداد -

 3*10بعاد عدد بیلبورد دو وجهی با ا 1تعداد -

 مترالیت 2*4عدد بیلبورد دو وجهی  1تعداد -

 شرایط عمومی شرکت در فراخوان

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

)ساخت ،بهره برداری B.O.Tبه روش  "تبیلغات محیطی سطح شهر"ر دارد از طریق مشارکت نسبت به اجرای طرح ظدر ن

،واگذاری(براساس مصوبه هیأت عالی سرمایه گذاری اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود با 

قدام نمایند.کلیه اسناد مشارکت می بایست ممهور به مهر و دریافت اسناد فراخوان نسبت به ارسال طرح و پیشنهاد خود ا

 قرار گیرد.(ب ) ،و دردو پاکت)الف( امضاء پیشنهاد دهنده

 از این جهت مراحل زیر ضروری است.

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

 مذکور نوشته شود.روی پاکت 

به واحد سرمایه گذاری شهرداری خمین  15/7/1397پاکت ها و ضمائم آن حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه  مورخ -

 تحویل شود.



 

 

 

 پاکت  الف شامل:

ریال ) شصت و سه میلیون و ششصد هزار ریال (می باشد که می بایست 000/600/63مبلغ تضمین شرکت در مشارکت  -

ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر به نفع شهرداری ارائه و یا فیش نقدی  بصورت

 نزد بانک انصار شعبه مرکزی بنام شهرداری خمین واریز گردد.131182585430313واریزی به حساب سپرده شماره

 مشخصات کامل و سوابق و شناسه توانمندی سرمایه گذار-

 )ب( شامل:پاکت 

)ساخت ،بهره برداری ، واگذاری( مشخص شده باشد  B.O.T( که در آن طول مشارکت به روش 1برگ پیشنهادی )فرم شماره 

 با حروف  وعدد ارائه نماید.ه مدارک می باشد مشخصاً مسرمایه گذار باید برگه پیشنهادی را که ضمی

متقاضیان حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت عالی  سرمایه گذاری با حضور  1397/ 7/ 16مورخ  16پیشنهادات در ساعت -1

 در محل دفتر شهردار مفتوح می گردد.

از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد  اری نماید یا پس دچنانچه برنده فراخوان از انجام معامله خود-2

بط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان نشود ،سپرده او با تصویب هیأت عالی به نفع شهرداری ض

دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط 

 خواهد شد.

 هیأت عالی در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار می باشد.-3

پرده به عنوان س یا وجه نقد  و عقد قرارداد ، به منظور حسن انجام تعهدات از سرمایه گذار ضمانت نامه بانکی هنگام تنظیم -4

ریال دریافت خواهد شدو سپرده شرکت در فراخوان مسترد  000/000/310نزد شهرداری می باشد( به مبلغ  قرارداد  )تا پایان

 می شود.

 گذار می باشد.کلیه کسورات قانونی بر عهده سرمایه -5

 و هیأت عالی سرمایه گذاری می باشد.  معاونت خدمات وایمنی شهری واحد نظارت کننده بر قرارداد -6

 

 



 

 

 

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

 شد.

 از سازه های تبلیغاتی در اسناد فراخوان آمده است. تعداد ، آدرس و شرایط فنی ساخت  هریک -8

ی م    به شکل اولیه به شهرداری واگذار اتمام قرارداد وانجام تعمییرات و رنگ آمیزی کلیه سازه های تبلیغاتی بعد از  -9

 گردد.

   ز اداره فرهنگ و ارشاد اسالمیبهره برداری از سازه های تبلیغاتی صرفاً  توسط  کانون های آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز ا -10

 امکان پذیر می باشد.شهرستان خمین 

اسان شهرداری ساخته و باید عینا مطابق نقشه های پیوست زیر نظر کارشن پیش بینی شده ومدل  7تمامی سازه ها در -11

 نصب گردد. ه استاندارد ایمنی از سازمان مربوطه مطابق وزن و مکان سازه با فنداسیون مناسببعد از تایید

ده درصد زمانی کلیه سازه های تبلیغاتی نصب شده توسط سرمایه گذار  در سال جهت نصب بنرهای ملی، فرهنگی -12

 ،مذهبی و ... شهرداری اختصاص می یابد.

  مدت زمان مجاز جهت نصب سازه های تبلیغاتی به پیوست می باشد.-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تبلیغات محیطی شهریدر زمینه فرم شناسایی شرکتها ) افراد( 
 

 مشخصات  کلی :

 ایمیل فكس شماره تلفن زمینه فعالیت  مدیر عامل )فرد(نام شرکت

 

 

 

     

 آدرس کامل پستی :

 

 

  کدپستی :                                                                                                       صندوق پستی :

 وضعیت  نیروی انسانی  :

 

 زمینه تخصص

 

1-

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

2-

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

3-

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

4-

.................................. 
 جمع

      تعداد نفر
 

                    رزومه و سوابق فعالیت 

                                                                    1                                         2                                            3                                         4 
     نام پروژه 

     موضوع قرارداد
     طرف قرارداد 

     شماره و تاريخ قرارداد 
     شهر و محل اجراء

     آخرين وضعيت پروژه 
مبلغ قرارداد به ريال به 

 حروف
    

 

 رزومه مالی :
مجموع قراردادهاي انجام يافته  سرمايه ثبت شده به حروف به ريال  تاريخ تاسيس شركت و نوع شركت 

 در دو سال اخير به حروف به ريال
 دربازه  زماني دو سال گذشتهفرد ميزان گردش مالي 

 به ريال به حروف

 

 

از تاريخ ...................... تا تاريخ ......................   

 ميزان گردش ..............................................ريال 

 

 مهر و امضاء
 
 

 



 

 

 

 97سرمایه گذاری تبلیغات محیطی سال 

 پیشنهاد دهنده:مشخصات 
 

 

 ........................................نوع فعاليت :  ..................................................نام مديرعامل :   ..........................................................نام شركت:حقوقی:  

 ....................................................نوع فعاليت :  ...............................................................................خانم يا آقاي :  حقیقی :
 

 آدرس دقيق:

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

 وب سايت: ايميل: فكس: تلفن :

    
 
 سوابق : 

 
 

 . توضيح مختصر :1

 پروژه اي را در اندازه فيزيكي و ريالي پروژه انتخابي بانجام رسانده ايد؟()در خصوص  سوابق كاري مرتبط با پروژه انتخابي و اينكه تا كنون چه 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

 رارداد شده :هاي بانجام رسيده و يا عقد ق. پروژه2

ي حجم فيزيك -محل اجراء  -ايد را با ذكر )نام پروژه هايي كه تاكنون بانجام رسااانيده و يا عقد قرارداد نمودهچند نمونه از آخرين و بزرگترين پروژه

 شماره و تاريخ قرارداد( نام ببريد؟ -و ريالي پروژه 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

 
 

 مدارك زیر را ضمیمه این 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
 

 

شركت در فراخوان و اطالعات اوليه راجع به     شركت / اينجانب با مطالعه كامل متن فراخوان ، راهنماي  سبت به  سرمايه گذاري  اين  ل تكميفوق الذكر ، ن

 نمايم:مشاركتي زير را جهت شركت در فراخوان پيشنهاد ميموده و با تأئيد مندرجات خويش ، سرمايه گذاري فرم حاضر اقدام ن

 سرمایه گذاری تبلیغات محیطی شهرستان خمیننام پروژه پيشنهادي :  
  

 ...........................:  تاریخ...............................................  مسئوليت در شركت : عنوان ....................................................:نام ونام خانوادگی 

 )صاحب امضاء مجاز در شرکت(

 

 امضاء و مهر                                                                                                                                                                              

 

 
 در مهلت مقرر ارسال فرمائيد.« راهنماي شركت در فراخوان » الزم مطابق مفاد لطفاً اين فرم را پس از تهيه و تكميل و الصاق مدارك 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتويات پاكت الف 
)حساب یا حسابهای متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی که فرم فراخوان بنام اوست(با تائید و مهر  1397ماه سال  مرداد لغایت پایان 1396ماه مرداد(  گردش مالی   از اول 1

 بانک مربوطه.

 (اشخاص حقوقی97ماه سالمرداد لغایت پایان  93( رزومه کاری )تصویر قراردادهای منعقده از اول فروردین سال 2

 مشخص گردد.)اشخاص حقوقی(‹‹ های الیت ››به نحوی که تاریخ و مبلغ قرارداد ها بصورت  31/01/97غایت ل 1/1/93(تصویر قراردادهای منعقده از تاریخ 3

 (تصویر آخرین تصمیمات ثبتی شرکت )برای شخصیتهای حقوقی و افراد حقیقی تصویر هرگونه مدارک مربوطه را ضمیمه فرمایند(4

 اسناد این فراخوان به همراه ضمائم مربوطه.( صفحات تکمیل ومهر و امضاء شده یک و دو و سه و چهار 5

 (رسیدفیش بانکی یاضمانت نامه بانکی6
 

 

 سایر شرایط مشارکت:

 

 براساس قراردادمشاركت كه بين شهرداري وشريک)سرمايه گذار( منعقدمي گردد، خواهدبود. -

 

 

 

 موارد فوق را قبول دارم.

 امضاء و مهر

 

 

 

 

 

 

 شرایط انتخاب سرمایه گذار 

 محتویات پاکت الف و سایر شرایط مشارکت

 

 



 

 

 

 یک شمارهفرم 

 "تبلیغات محیطی سطح شهر"پروژه پیشنهاد مشارکت در 

 .........................................نماینده شرکت ......................................شماره ملی/ثبت......................اینجانب 

آگاهی کامل نسبت به فراخوان و  به نشانی................................................شماره تماس..............................................پس از بررسی و

ز به روش ساخت،بهره برداری ،واگذاری بعد از ا"تبلیغات محیطی سطح شهر"در فراخوان در پروژه شرایط عمومی شرکت 

 را اعالم می دارم. خود  پروژه و براساس نوع مشخصات فنی طرح پیشنهاداجرای  بازدید کامل از محل های 

 :.................... 1)ماه( بهره برداریطول دوره 

 ماه می باشد. 60 بهره برداری *حداکثر طول طول دوره

   

 مهر وامضا متقاضی                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 برداری را پیشنهاد نماید.مالک برنده شدن فردی است که کمترین ماه بهره  1



 

 

 

 

 1پیوست 

 مکان ،نوع و نوع کاربری سازه ها

 مهلت نصب نوع کاربری سازه ابعاد سازه نوع سازه مکان سازه ردیف

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 5حداکثر  تجاری 8*4 بیلبورد دی 9میدان  1

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند دی 9میدان  2

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند چهارراه قدس 3

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند چهارراه قدس 4

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند خرداد 15میدان  5

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند خرداد 15میدان  6

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند خرداد 15میدان  7

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند میدان انقالب 8

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند تقاطع بیت امام خمینی 9

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند تقاطع بیت امام خمینی 10

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند تقاطع بیت امام خمینی 11

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند تقاطع بیت امام خمینی 12

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 5حداکثر  تجاری 4*3*3 بیلبورد سه وجهی میدان  مدرس 13

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 5حداکثر  تجاری 4*3*3 بیلبورد سه وجهی میدان  مدرس 14

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند میدان  مدرس 15

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند میدان  مدرس 16

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند میدان  مدرس 17

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند میدان  مدرس 18

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند بلوار شهید بهشتی 19

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند بلوار شهید بهشتی 20

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند میدان بسیج 21

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند میدان بسیج 22

 انعقاد قراردادماه بعد از  5حداکثر  تجاری 4*2 وجهیدو بیلبورد  میدان راهنما و رانندگی 23

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 3حداکثر  تجاری 3*4 استند میدان سرداران شهید 24

 ماه بعد از انعقاد قرارداد 5حداکثر  تجاری 4*8 بیلبورد میدان امام خمینی 25
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