قرارداد مشاركت در احداث و بهره برداري از پروژه تلویزیون شهري واقع در
آدرس ...............................................:به روش B.O.T
اين قرارداد بر اساس ماده  01قانون مدني و اجرای مجوز شهردار محترم کالنشهر تبريز به شماره  172/01مورخ  0911/10/01و
مصوبه کمیسیون عالي معامالت سازمان به شماره  .................مورخ  ..........................فیمابین سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری شهرداری تبريز به نمايندگي آقای مسعود برزگر جاللي به اقامتگاه قانوني تبريز – پارک تاريخي و فرهنگي ايل گولي –
ضلع شرقي استخر تلفن  140- 99130730 :که در اين قرارداد « سازمان » نامیده مي شود از يک طرف و آقا/خانم
 .............................................به کد ملي  ...............................................و يا کانون/شرکت  ......................................به شماره پروانه
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تلفن  .............................و تلفن همراه  ...............................که از اين

پس به اختصار « طرف مشارکت» نامیده مي شود ،طبق شرايط ذيل تنظیم و منعقد گرديد و برای طرفین و قائم مقام قانوني آنها
الزم االجراء مي باشد.
تبصره  :در صورت تغییر اقامتگاه قانوني هر يک از طرفین میبايست ظرف يک هفته آن را به طرف ديگر اعالم نمايند در غیر
اينصورت ابالغ اوراق به اقامتگاههای قانوني فوق صحیح قلمداد ميگردد.
ماده یک  .موضوع قرارداد
عبارت است از آماده سازی  -تجهیز و راه اندازی تلویزیون شهری به ابعاد  .....................................مترمربع واقع در
 ................................................................................................به روش سرمايهگذاری ( B.O.Tساخت و نصب – بهره برداری – انتقال) به
منظور الصاق و اکران آگهي های تجاری و بازرگاني و معرفي کاالها و خدمات متقاضیان طبق ضوابط و مقرارت تبلیغات کشور.
ماده دو  .مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاريخ ابالغ پنج سال ميباشد.
تبصره :مدت زمان ساخت و نصب نیز در طول دوران مشارکت احتساب مي شود.
ماده سه  .آورده طرفين
0ـ .9آورده سازمان
در اختیار گذاشتن زمین مورد اشاره در ماده  0اين قرارداد جهت اس تفاده در راه اندازی پروژه موضوع مشارکت بمدت معین و ارائه
مجوزهای بهره برداری و ساير مجوزات مرتبط با پروژه بدون دريافت بهاء آن.
تبصره :بغیر از آورده معین شده در اين قرارداد برای سازمان ،تأمین ساير هزينه های موضوع قرارداد مصرّح در ماده  0و هزينه
های جانبي بعهده طرف مشارکت مي باشد.
1ـ .9آورده طرف مشارکت
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تهیه و تأمین کلیه مخارج الزم جهت احداث و راه اندازی پروژه اعم از ساخت ،حمل و نصب و نگهداری و اجرای عملیات زيرسازی،
کف سازی محوطه ،هزينه انشعابات و ساير هزينه های الزم جهت اجرا و بهره برداری از پروژه از بدو ال الختم ،بعهده طرف
مشارکت مي باشد .
ماده چهار  .سهم الشركه طرفين
0ـ .4طرفین توافق نمودند طبق مفاد اين قراداد،کل پروژه به مدت پنج سال شمسي از تاريخ ابالغ قرارداد در اختیار طرف
مشارکت باشد و بعد از انقضای مدت فوق کلیه اموال منقول و غیرمنقول ذاتي و تبعي و حكمي ناشي از انجام پروژه متعلق به
سازمان خواهد بود و طرف مشارکت هیچگونه ادعايي در اين خصوص نخواهد داشت .
1ـ .4طرفین توافق نمودند در طول دوران مشارکت مبلغ عوارض  .............................................................................ريال به حروف
 ..............................................................طرف مشارکت به شرح پیوست قرارداد و طي چكهای تقديمي به سازمان پرداخت خواهد شد.
تبصره  : 0طرف مشارکت ضمن عقد خارج الزم به سازمان اختیار و وکالت داد تا هر گونه بدهي و چک برگشتي و خسارت وارده
بابت موضوع قرارداد را به تشخیص سازمان با مدارک مثبته و به نمايندگي از سوی طرف مشارکت را بعالوه ده درصد بعنوان وجه
التزام با ضبط ضمانت نامه قرارداد وصول و راساً قرارداد را به طور يكجانبه ،بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون مراجعه به مراجع
قضايي فسخ و پس از فسخ تابلو و متعلقات نصب شده بر تابلوها را نیز تملک نمايد و مجری حق هرگونه اعتراض و ادعا را در هر
مرجع قضايي و اداری از خود سلب و ساقط مي نمايد.
تبصره  : 1چنانچه طرف مشارکت نسبت به تكمیل ضمانت نامه بانكي (تا میزان مبلغ برداشتي از بابت چک برگشتي و وجه التزام)
در مدت يک ماه از تاريخ ضبط ضمانت نامه اقدام نمايد سازمان مي تواند از فسخ قرارداد صرف نظر کند و چنانچه قرارداد به هر
دلیل فسخ گردد پس از کسر مطالبات سازمان مبلغي از ضمانت نامه باقي بماند بعنوان وجه التزام تخلف از قرارداد به نفع سازمان
ضبط خواهد شد.
9ـ .4مواردی از قبیل آسفالت  ،زيرسازی  ،تأسیسات برق (کابل کشي و لوله گذاری) و سازه و تلويزيون احداثي در اين قرارداد جزء
مواردی است که بعد از اتمام مدت بهره برداری به سازمان تعلق خواهد گرفت.
4ـ .4انشعاب های برق و  ...که توسط طرف مشارکت خريداری و نصب مي گردد در خاتمه قرارداد بدون پرداخت هزينه توسط
سازمان جزو اموال سازمان قرار خواهد گرفت.
2ـ .4تعیین نرخ با در نظر گرفتن نرخ مرسوم در سطح شهر تبريز بوده و همچنین مسئولیت پاسخگويي به نرخ فروش در مراجع
تعزيراتي با طرف مشارکت خواهد بود .
 .4-3طرف مشارکت حق واگذاری کل موضوع قرارداد را به غیر ندارد.
ماده پنج  .تعهدات طرفين
1ـ .5تعهدات سازمان
0-0ـ .2تحويل زمین با تنظیم صورتجلسه بعد از تاريخ ابالغ قرارداد.
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1ـ0ـ .2سازمان در هماهنگي و رفع موانع احتمالي اجرای پروژه و برای خريد انشعاب تأسیسات شهری توسط طرف مشارکت ،
معرفي های الزم را صادر خواهد کرد.
9ـ0ـ .2نظارت عالیه شامل نظارت بر حسن انجام قرارداد و حسن اجرای تعهدات قراردادی توسط طرف مشارکت تا زمان بهره
برداری موضوع قرارداد و حسن اجرای مفاد قرارداد از سوی طرفین  ،رفع موانع اجرايي از طرف اشخاص حقیقي و حقوقي در
خصوص محل اجرای پروژه.
تبصره  :نظارت عالیه سازمان نافي  ،مسئولیت کیفری و مدني ناشي از عدم رعايت مقررات ايمني و نظامات دولتي و يا بي
احتیاطي و بي مباالتي طرف مشارکت در انجام وظايف و تعهدات قراردادی خود که منجر به حادثه و سانحه و يا وقوع خسارت
مادی يا معنوی به هر شخص حقیقي يا حقوقي گردد نبوده و طرف مشارکت رأساً مسئول عدم رعايت مقررات ايمني و نظامات
دولتي در شمول قانون کار و قانون مسئولیت مدني و قانون مجازات اسالمي خواهد بود .
4ـ0ـ .2نظارت بر نحوه اجرای فونداسیون و ساخت تلويزيون شهری و تائید آن بر عهده سازمان مي باشد.
2ـ .5تعهدات طرف مشاركت
0ـ1ـ .2رعايت کلیه قوانین و مقررات و دستور العمل ها و بخشنامه های وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تأمین اجتماعي در
خصوص پرداخت تمام حقوق و مزايای قانوني کارکنان خود و رعايت نكات ايمني کارگران و پاسخ گويي در خصوص حوادث
احتمالي به کارکنان و اشخاص ثالث به عهده طرف مشارکت مي باشد .ضمناً مسئولیت پاسخگويي به دعاوی حقوقي و کیفری
کارکنان و اشخاص ثالث در هر مرجع قضايي و شبه قضايي به عهده طرف مشارکت بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتي در قبال
آنان ندارد.
1ـ1ـ .2هزينه خريد و مصرف برق وکلیه تأسیسات پروژه به عهده طرف مشارکت مي باشد  .فلذا در صورتیكه از امكانات موجود
محل استفاده گردد به طريق ممكن نسبت به برآورد و کنترل هزينه آن اقدام و از طرف مشارکت مطالبه خواهد شد.

9ـ1ـ .2نورپردازی محوطه بر اساس نقشه و طرح ارائه شده صورت خواهد پذيرفت.
4ـ1ـ .2مسئولیت رفع نقص در طول مدت بهره برداری به عهده طرف مشارکت مي باشد (و اين موضوع هیچگونه تأثیری در سهم
الشرکه سازمان ندارد).
2ـ1ـ .2تهیه و ارائه نقشه پروژه (محوطه سازی و جانمايي) و مشخصات فني و فونداسیون و انجام اقدامات پس از تأيید سازمان و
هرگونه عملیات و اجرايي بايستي زير نظر و با هماهنگي معاونت فني و اجرائي سازمان انجام گیرد و در صورت عدم همكاری
مشارکت کننده و برابر ماده نه همین قرارداد اقدام خواهد شد.
3ـ1ـ .2طرف مشارکت اجازه تبلیغات تجاری در محوطه پروژه را ندارد ،ولي تبلیغات موضوع قرارداد در تلويزيون بالمانع است.
7ـ1ـ .2رعايت اصول بهداشتي و نگهداری و پاکیزه و سالم نگه داشتن محیط و تلويزيون .
1ـ1ـ .2رعايت نكات ايمني و حفاظتي کارکنان.
1ـ1ـ .2در صورت بروز هرگونه حادثه و سانحه ،کلیه مسئولیت ها و پرداخت خسارات به عهده طرف مشارکت است و سازمان در
اين زمینه هیچ گونه مسئولیتي ندارد.
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01ـ1ـ .2کسورات قانوني ،بیمه ،ارزش افزوده ،عوارض ،مالیات به عهده طرف مشارکت است و سازمان هیچگونه مسئولیتي در اين
خصوص نخواهد داشت.
 .2-1-00کلیه پرداختي های الزم برای ادارات و سازمانها جهت دريافت مجوز برای موضوع پروژه به استثناء موارد مذکور در بند  2-0اين
قرارداد جزء تعهد ات طرف مشارکت مي باشد از قبیل  :نظام مهندسي  ،راهور ،تأمین اجتماعي  ،بیمه  ،بهداشت  ،اداره ارشاد ،اماکن و غیره به
شرح مفاد اين ماده.
 .2-1-01تعويض ماژولها و بردهای تلويزيون طبق اخرين تكنولوژی و به روز رساني و تحويل سالم و بدون عیب و نقص کلیه مستحدثات و
وسايل الزم جهت اجرای موضوع قرارداد پس از اتمام طول دوران مشارکت به سازمان بطوريكه حین بهره برداری موجود بوده و از تعهدات
طرف مشارکت میباشد ،در صورت بروز عیب و نقص طرف مشارکت ملزم به رفع نقص مي باشد و چنانچه طرف از تمكین به رفع عیب و
نقیصه استنكاف نمايد سازمان از محل تضمینات ماخوذه از طرف مشارکت جبران خسارت خواهد نمود و هر گونه ادعائي از طرف مشارکت در
اين خصوص از درجه اعتبار سلب و ساقط مي باشد.

ماده شش  .سایر شرایط
0ـ .3افزايش و کاهش قیمت مصالح و دستگاه ها و غیره هیچگونه تأثیری در سهم طرفین نخواهد داشت و مالک محاسبه ارزش
آورده طرفین  ،قیمت های روز اول بهره برداری از پروژه خواهد بود.
1ـ .3طرف مشارکت حق واگذاری کل پروژه را به افراد غیر نداشته و در صورت واگذاری جزئي از پروژه به شخص ثالث  ،سازمان
طرف مشارکت را مسئول کل پروژه مي داند و طرف مشارکت متعهد به انجام تعهدات قراردادی خود بوده و خسارات قانوني ناشي
از عمل خود را عهده دار خواهد بود .
9ـ .3تأمین کلیه هزينه های بیمه  ،تأمین اجتماعي  ،نگهباني  ،نگهداری  ،مصرف تأسیسات شهری اعم از برق و  ...به عهده طرف
مشارکت مي باشد.
4ـ .3نگهداری از اموال و حفظ امنیت اموال به عهده طرف مشارکت مي باشد.
2ـ .3طرف مشارکت پس از انقضاء قرارداد هیچگونه ادعايي در مالكیت زمین واگذاری از سوی سازمان را نخواهد داشت و همه
ادعاهای بعدی را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
 .3-3محل احداث پروژه اعم از اراضي  ،عرصه و اعیان و تأسیسات منصوبه در آن در طول مدت قرارداد مشارکت بصورت امانت در
اختیار طرف مشارکت قرار مي گیرد و لذا نامبرده مكلف به حفظ و حراست کامل از آن ها میباشد و چنانچه طرف مشارکت در
انجام تكالیف قانوني و حرفي خود قصور و يا تقصیر نمايد و از اين حیث لطمه و خسارتي به اموال مورد نظر وارد شود ملزم به
جبران خسارت مربوطه مي باشد.همچنین اگر در پايان مدت قرارداد ،اموال مذکور را ظرف مدت  01روز کاری به سازمان تحويل
ندهد ،عالوه بر جبران خسارت وارده به سازمان باستناد ماده  374قانون مجازات اسالمي باتهام خیانت در امانت نیز قابل تعقیب
خواهد بود و تعیین میزان خسارت وارده به اموال سازمان موضوع اين بند توسط کارشناسان فني سازمان برآورد و طرف مشارکت
حق اعتراض به آن را نداشته و موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ آن را بپردازد.
 .3-7هرگونه توافق طرفین پس از امضای قرارداد در قالب متمم جداگانه با طي مراحل قانوني آن امكانپذير خواهد بود که جزء
الينفک قرارداد به حساب خواهد آمد.
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 .3-1طرف مشارکت مكلف است به منظور رعايت اصول و موازين اسالمي و مقررات صنفي ،قبل از اکران هرگونه طرح آگهي ،متن
 ،نقاشي و پوستر مورد نظر را به تايیديه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي و ساير مراجع ذيصالح برساند در غیر اينصورت بايد
پاسخگوی عواقب و تبعات بعدی آن باشد و سازمان در اين خصوص مسئولیتي نداشته و نخواهد داشت.
 .3-1طرف مشارکت اقرار مي نمايد که در حین انعقاد قرارداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي مصوب
 0997نمي باشد و چنانچه خالف اين امر برای سازمان ثابت شود سازمان حق فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه وی را خواهد
داشت و طرف مشارکت حق هرگونه اعتراض را در اين خصوص به صورت ضمن العقد از خود سلب و ساقط مي نمايد .
 .3-01طرف مشارکت موظف است در طول مدت قرارداد درصدی از شبانه روز تلويزيون را به سازمان و شهرداری تبريز اختصاص
دهد( به ازای هر يكسال  91روز کاری) و طرح های ارائه شده از طرف سازمان را بدون اخذ هزينه در طول شبانه روز اکران نمايد
و تمامي هزينه های طراحي ،بر عهده سازمان مي باشد.همچنین در مواقع فورس ماژور نیاز به تبلیغات محیطي توسط سازمان(
مناسبتهای خاص :ملي ،مذهبي ،سیاسي) طرف مشارکت همكاری های الزم را خواهد نمود.
 .3-00طرف مشارکت اگر بر خالف مقررات نسبت انتشار نمايند خدمات و اکران تلويزيون به مدت يک ماه قطع خواهد شد.
 .3-01طرف مشارکت در صورت هر بار عدم اجرای تعهدات مبلغ ده میلیون ريال جريمه مي گردد.
ماده هفت  .ضمانت قرارداد
 .7 -0به منظور حسن اجرای کار و عمل به تعهدات خويش ،طرف مشارکت معادل کل مبلغ قرارداد را به صورت ضمانت نامه
بانكي بمبلغ  ............................................ريال بعنوان تضمین دوران مشارکت تحويل سازمان خواهند نمود که پس از اتمام موضوع
قرارداد در صورت عدم بدهي به سازمان عیناً عودت داده خواهد شد و در غیر اينصورت به سازمان اجازه میدهد برای جبران
خسارت از آن استفاده قانوني نمايد.
تبصره  .0در صورت عدم تحويل به موقع تلويزيون بعد از انقضای مدت مشارکت و يا عدم حصول توافق در موارد اختالف در عدم
انجام تعهدات  ،طرف مشارکت  ،از بابت هر روز تاخیر مبلغ پنج میلیون ريال بعنوان وجه التزام تعیین میگرددکه طرف مشارکت بايد
بپردازد .
ماده هشت  .ناظرین و دستگاه نظارت
مديريت تبلیغات شهری سازمان بعنوان ناظر تبلیغاتي قرارداد و معاونت فني و اجرايي سازمان ناظر بر ساخت ،نصب ( تا بهره
برداری) فضاهای تبلیغاتي میباشد.ضمنا تمام اقدامات فني ،عمراني طرف مشارکت قرارداد در هر مرحله از اجرای قرارداد بايد
مطابق اصول و مختصات دفترچه فني و محاسباتي و با مجوز و تأيید حوزه معاونت فني و اجرايي سازمان انجام شود.
ماده نه  .موارد فسخ
 1-0چنانچه طرف مشارکت در فاصله زماني مشخص نسبت به ايجاد تاسیسات (به معنای عام کلمه) موضوع پروژه اقدام ننمايد.
اين قرارداد پس از اعالم کتبي سازمان  ،به صورت يكطرفه و بدون نیاز به اراده انشائي علیحده و بدون مراجعه به محاکم قضائي
منفسخ بوده و سازمان حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر خواهد داشت و طرف مشارکت حق هر گونه ادعايي را از خود سلب و
ساقط مينمايد.
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 1-1در صورت عمل نكردن طرف مشارکت به هر يک از تعهدات مندرج در قرارداد .
 1 -9در صورت واگذاری کل قرارداد به غیر از سوی طرف مشارکت بدون موافقت سازمان .
 1-4در صورت فوت يا محجوريت يا ورشكستگي طرف مشارکت در طول دوران مشارکت .

 1-2عدم تكافوی مبلغ ضمانت نامه قرارداد طبق ماده 7
تبصره  :درصورت حصول هر يک از شرايط مندرج در بندهای فوق قرارداد فیمابین به خودی خود منفسخ خواهد گرديد.
ماده ده  .حل اختالف
چنانچه در اجرای اين قرارداد و يا در تفسیر مفاد آن و ساير اسناد و ضمائم و امورات مربـو بـه اجـرای قـرارداد  ،اختالفـي بـین
سازمان و طرف مشارکت پیش آيد ابتدا از طريق مذاکره طرفین موارد اختالف حل و فصل خواهـد شـد و در صـورت عـدم حـل و
فصل  ،مطابق ماده  91آئین نامه مالي معامالتي شهرداری اقدام خواهد شد.
اين قرارداد در  01ماده و  4نسخه يكسان تهیه و تنظیم و بین طرفین امضاء و مبادله گرديد و همگي دارای حكم واحد مي باشند.

مدیر عامل سازمان

طرف مشاركت

مسعود برزگر جاللی

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