شهرداری تبریز
سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز
آگهی فراخوان مزایده عمومی برای شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در نصب تلویزیون شهری
0
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برابر مجوز شماره  172/21مورخ  2311/12 /21در نظر دارد با بهره
گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی نسبت به نصب تلویزیون های شهری در سطح شهر برابر اسناد فراخوان ،در محلهای معین
شده طبق جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی و با روش مشارکتی B.O.Tبا اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اجراء
نماید.
ردیف
2
1
3
4
2
6
7
1

مساحت تلویزیون

مبلغ پایه برای پنج

شهری (مترمربع)

سال (ریال)

میدان شهدا ،روبروی بانک ملی(محل تلویزیون موجود)

00

2/000/000/000

جاده ائل گلی ،فلکه خیام ،جای بیلبورد کنونی

00

0/000/000/000

جاده ائل گلی ،اول پله های ائل گلی ،جنب محل نصب قدیم المان انار(دید

00

2/000/000/000

محل نصب تلویزیون شهری

به سمت میدان بزرگ)
میدان فهمیده ،ورودی باغمیشه ،مقابل پل عابر پیاده ،بلوار وسط ،جنب

00

2/000/000/000

المان امام(ره)(دید به سمت میدان فهمیده)
ورودی شهر از طرف آذرشهر ،روی پل روگذر ،مقابل مجسمه ،داخل فضای

00

000/000/000

سبز
ورودی شهر از طرف مرند ،اول میدان بزرگ آذربایجان ،جنب زیرگذر،

00

000/000/000

داخل فضای سبز(دید به سمت پایگاه هوایی)
خروجی شهر به سمت تهران ،انتهای طرح تبادل امام علی ،جنب المان

00

2/000/000/000

قنوت(دید به سمت هتل مرمر)
چهارراه جهاد(نصف راه) ،جنب بهداشت ،پیاده رو به سمت خیابان
خطیب(دید به میدان)

00

3/000/000/000

میزان سپرده (ریال)
030/000/000
200/000/000
030/000/000
000/000/000
30/000/000
30/000/000
020/000/000
000/000/000

 ( 2سپرده شرکت در فراخوان  :واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در فراخوان بصورت نقد به حساب 211114243221
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
 (1مهلت قبول پیشنهادات :آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت  23:31روز سه شنبه مورخ
 2311/16/21می باشد .تمام پیشنهادات همان روز ساعت  26:11در محل سازمان سیما ،منظر ،فضای سبز شهری شهرداری
تبریز مفتوح خواهند شد .

 (3طول دوران مشارکت برای هر دستگاه تلویزیون شهری با احتساب زمان ساخت ،نصب و بهره برداری به مدت پنج سال است.
 )4طرحهای پیشنهادی :سرمایه گذار بایستی طرح خود را در قالب طرح سرمایه گذاری ،شامل :میزان دقیق آورده سرمایه گذاری،
مشخصات فنی تلویزیون شهری(طبق آخرین نوع و به روزترین تکنولوژی تلویزیون شهری) ،نقشه و مشخصات فونداسیون،
توانمندی مالی ،رزومه کاری و مبلغ پیشنهادی برای طول دوران مشارکت نسبت به قیمت پایه پنج ساله را در مهلت مقرر به
سازمان ارائه نمایند.
 )2نگهداری تلویزیون شهری در طول مدت قرارداد بر عهده سرمایه گذار می باشد و در اتمام قرارداد سرمایه گذار موظف است
ماژولها و بردهای تلویزیون را طبق آخرین تکنولوژی تعویض و به روز رسانی نماید و به صورت صحیح و سالم تحویل سازمان
نمایند.
 )6نظارت بر نحوه اجرای فونداسیون و ساخت تلویزیون شهری و تائید آن بر عهده سازمان می باشد.
 )7رعایت ماده یک مصوبه مورخ  2377/21/11الیحه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و کشوری در مورد عدم
شرکت کارکنان دولت در مزایده الزامی می باشد.
 )1سازمان به استناد بند  2آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است و به پیشنهادات مخدوش ،ناقص
و فاقد فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شد ،که در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 )1هزینه آگهی به عهده برنده فراخوان خواهد بود .
 (21نحوه و محل اخذ اسناد و تحویل پیشنهادات(طبق بند  : )4متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و
اخذ مدارک و اطالع از جزئیات و شرایط فراخوان و تحویل پاکت (الف) و (ب) به واحد امور قراردادهای سازمان و برای تسلیم
پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در پارک ائل گلی ،ساختمان اداری سازمان
سیما ،منظر ،فضای سبز شهری شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
 (22سایر شرایط  :سایر اطالعات و جزئیات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد
میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنت  www.parks. tabriz.irمراجعه فرمایید.

مسعود برزگر جاللی
مدیرعامل سازمان

