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قرارداد پک شماره34
این قرارداد بر اساس قانون موجر و مستأجر مصوب  6731و ماده  61قانون مدنی و به استناد مجوز شهردار
محترم کالنشهر تبریز به شماره  61571/61مورخ  6711/8/7و صورتجلسه کمیسیون معامالت عالی سازمان
مورخ  11/1/4فیمابین سازمان سیما ،منظر ،فضای سبز شهری شهرداری تبریز(سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری تبریز) به نمایندگی آقای مسعود برزگر جاللی بعنوان مدیرعامل که از این پس به اختصار سازمان
نامیده می شود از یک طرف و کانون تبلیغاتی  ......به شماره ثبت  ..........با نمایندگی  ...................بعنوان دارنده
حق امضاء اسناد و اوراق تعهد آور به آدرس ............................................ :تلفن .................و

تلفن همراه

......................که از این پس به اختصار مجری نامیده میشود  ،طبق شرایط ذیل تنظیم و منعقد می گردد :

ماده :1موضوع قرارداد :
عبارت است از اجاره و بهره برداری از تابلوهای شهری و فضاهای تبلیغاتی طبق مختصات و مشخصات
مندرج در جدول پیوست شماره  1به منظور الصاق آگهی های تجاری و بازرگانی و معرفی کاالها و خدمات
متقاضیان طبق ضوابط و مقررات تبلیغات کشور .
تبصره :مجری حق هیچ گونه دخالت در ابعاد تابلوهای مندرج در ماده  6قرارداد را ندارد.

ماده :2مدت قرارداد:
مدت قرارداد از تاریخ ابالغ  14ماه ( 1سال شمسی) می باشد.
ماده :4مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :
مبلغ کل قرارداد .............................ریال می باشد که برابر شرایط زیر از مستاجر دریافت خواهد شد.
 -6ارائه  8فقره چک توسطط مسطتاجر قبطل از انعقطاد قطرارداد بطه سررسطید هطای ، 6411/7/11 ، 11/61/11
 6411/1/11 ، 6411/1/11بططرای سططال اول 6416/8/11 ، 6416/1/11 ، 6416/7/11 ، 6411/61/11،بططرای
سال دوم از بابت اجاره بهاء .
 -1برنده مزایده موظف است نسبت به ارائ ه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات قرارداد معادل مبلغ کطل
آخرین سال قرارداد اقدام نماید.
 -7به هنگام عقد قرارداد سازمان نسبت به استعالم از چکهای تحویلی از بانک مربوطه اقدام خواهد نمود .
تبصره  : 1مجری ضمن عقد خارج الزم به سازمان اختیار و وکالت داد تا هر گونه بدهی و چک برگشتی و
خسارت وارده بابت موضوع قرارداد را به تشخیص سازمان با مدارک مثبته و به نمایندگی از سوی مجری را
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بعالوه پانزده درصد بعنوان وجه التزام با ضبط ضمانت نامه قرارداد وصول و راساً قرارداد را به طور یکجانبه،
بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون مراجعه به مراجع قضایی فسخ و پس از فسخ تابلو و متعلقات نصب شده
بر تابلوها را نیز تملک نماید و مجری حق هرگونه اعتراض و ادعا را در هر مرجع قضایی و اداری از خود سلب و
ساقط می نماید .
تبصره  : 2با برگشت شدن هر یک از چکهای موضوع قرارداد ،سازمان می تواند بدون اخطار و اطالع نسبت به
فک و جمع آوری بنرهای تبلیغاتی اکران شده اقدام و تمامی هزینه های مربوط بر عهده مجری بوده و هر گونه
ادعای بعدی تحت هر عنوان از سوی مجری غیرقابل قبول می باشد و ایام مذکور بعنوان مدت بهره برداری در
قرارداد منظور خواهد شد و صورت تکرار برگشت شدن چک ها سازمان اختیار فسخ یک جانبه را خواهد داشت .
تبصره  : 3مجری موظف است نسبت به تکمیل ضمانت نامه بانکی (از بابت چک برگشتی و وجه التزام) در مدت
یک ماه از تاریخ ضبط ضمانت نامه اقدام نماید و در صورت تامین مبلغ مانده ضمانت نامه در مدت مقرر،
سازمان در صورت رضایت از مجری می تواند از فسخ قرارداد صرف نظر کند و چنانچه قرارداد به هر دلیل
فسخ گردد پس از کسر مطالبات سازمان مبلغی از ضمانت نامه باقی بماند بعنوان وجه التزام تخلف از قرارداد به
نفع سازمان ضبط خواهد شد.
تبصره  : 4کلیه کسورات قانونی قرارداد اعم از بیمه ،دارایی وارزش افزوده و کسورات آتی و غیره بعهده مجری
می باشد.
تبصره  :5برنده مزایده موظف است  %61مبلغ پیشنهادی را در زمان عقد قرارداد نقداً به حساب سازمان واریز و
مابقی طی  8فقره چک (برای دو سال) از زمان شروع قرارداد تحویل سازمان نماید.
تبصره  : 6برندگان سه مورد یا بیش از سه مورد از مزایدات موظف و متعهد میگردند  ،برای سال اول تعداد 4
فقره چک و یک فقره چک برای کل سال دوم حین عقد قرارداد ارائه نمایند مشروط بر اینکه برای سال دوم  ،دو
روز مانده به تاریخ آخرین چک تحویلی سال اول  ،چک های سال دوم فعالیت را به تعداد  4مورد همانند سال اول
تحویل سازمان داده و یک فقره چک تحویلی را دریافت نمایند در غیر اینصورت سازمان مجاز و مختار به فسخ
یک طرفه با ارسال دو اخطار کتبی به فاصله  61روز بوده و حق دریافت کلیه ضمانت نامه و ضرر و زیان وارد
بدون مراجعه به تشکیالت قضائی را خواهد داشت .
تبصره  : 7به سپرده های شرکت در مزایده که نقداً به حساب سپرده سازمان واریز گردیده امکان تهاتر و
جابجای ی از محل موضوع تبصره یک قبل از ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و واریز نقدی موضوع تبصره
یک به حساب درآمد سازمان امکان پذیر نبوده و پس از ارائه ضمانت نامه با درخواست کتبی کلیه مبلغ سپرده
شرکت در مزایده یکجا در وجه برنده عودت میگردد .
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ماده  : 3ضمانت نامه حسن اجرای مفاد قرارداد
مجری موظف می باشد موقع عقد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل  %11مبلغ کل قرارداد را بابت
ضمانت حسن اجرای مفاد قرارداد به سازمان ارائه نماید تا در صورت عدول از انجام وظایف و تعهدات و تعلل
در اجرای مفاد قرارداد و ورود هرگونه ضرر و زیان یا عدم کارسازی چک های صادره به سازمان در خصوص
تحویل تابلوها و فضاهای تبلیغاتی مندرج در پیوست قرارداد ،سازمان خسارات و ضرر وزیان وارده را از محل
ضمانت نامه قرارداد تامین و وصول نماید.
ماده  : 5شرایط عمومی قرارداد
 5-1مجری موظف است حین عقد قرارداد اصل و کپی برابر اصل پروانه و مجوز فعالیت تبلیغاتی از اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه تبلیغات محیطی و مدرک شناسایی هویت و اساسنامه شرکت و آگهی آخرین
تغییرات در روزنامه رسمی کشور را به سازمان ارایه نماید.
 5-2برنده مزایده متعهد می گردد بدون هیچگونه هزینه ایی نسبت به اکران کلیه موارد اعالمی از طرف روابط
عمومی سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز  ،روزانه به مدت  6ساعت اقدام نماید .
 5-3تلویزیون های مذکور  ،بایستی بعد از مدت قرارداد  ،صحیح و سالم  ،تحویل سازمان گردد .
 5-4مجری موظف است تابلو و تمام تجهیزات متعلقه را در طول مدت قرارداد ،تحت پوشش انواع بیمه های مورد
نیاز قرار داده و مسئولیت ایمنی سازه های تابلوها بعهده مجری بوده و باید نسبت به رعایت تمام اصول و
مقررات فنی و ایمنی و کنترل مستمر تجهیزات و سازه ها اقدام و در صورت مشاهده هر نوع نقص و ایراد اعم از
ایرادات برقی و مکانیکی و سازه ایی و  ...سریعا نسبت به رفع آن اقدام نماید  .مجری همچنین موظف است موقع
نصب آگهی بر روی تابلوها تمامی مقررات ایمنی ،استحفاظی منجمله استفاده از کمربند ،کاله ایمنی ،لباس کار
متناسب را در اختیار نصاب قرار دهد و نسبت به ضوابط راهنمایی و رانندگی و ترافیکی در مواقع نصب متعهد
بوده و رعایت نماید .بدیهی است مسئولیت و عواقب بعدی هر گونه قصور و تقصیر و سهل انگاری در این زمینه
مستقیما متوجه مجری بوده و در تمام مراجع ذیصالح قضایی و اداری پاسخگو خواهد بود و سازمان هیچگونه
مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.
 5-5چنانچه در طول مدت قرارداد خساراتی ناشی از عمل یا قصور و تقصیر مجری اعم از جانی و مالی به
اشخاص ثالث و یا به اموال یا تاسیسات شرکتها ،سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی اعم از کابل برق،
مخابرات ،شبکه آب خام و فضای سبز و غیره وارد آید ،مجری شخصا ملزم به جبران خسارات وارده بوده و
سازمان هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص ندارد.
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 5-6مجری مکلف است به منظور رعایت اصول و موازین اسالمی و مقررات صنفی ،قبل از اکران هرگونه طرح
آگهی ،متن  ،نق اشی و پوستر مورد نظر را به تاییدیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر مراجع ذیصالح
برساند در غیر اینصورت باید پاسخگوی عواقب و تبعات بعدی آن باشد و سازمان در این خصوص مسئولیتی
نداشته و نخواهد داشت.
 5-7مجری اقرار می نماید که در حین انعقاد قرارداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی
مصوب  6773نمی باشد و چنانچه خالف این امر برای سازمان ثابت شود سازمان حق فسخ قرارداد و ضبط
ضمانت نامه وی را خواهد داشت و مجری حق هرگونه اعتراض را در این خصوص به صورت ضمن العقد از
خود سلب و ساقط می نماید
 5-8مج ری موظف است جهت تامین زیبایی بصری و نظافت تابلو و سازه و تجهیزات متعلقه به آن ،به طور
مستمر در مدت زمان قرارداد بازدید و در صورت مشاهده هر نوع آلودگی بصری و آگهی مازاد بر روی قاب و
چهارچوب تابلو نسبت به امحای آن اقدام نماید و در غیر اینصورت سازمان به حساب مجری و از محل
تضمینات وی اقدام و تامین خواهد کرد.
 5-9مجری موظف است با خرید انشعاب یا تامین برق و روشنایی نسبت به نوردار کردن تابلو ها و پرداخت
هزینه برق مصرفی در مدت قرارداد اقدام نماید و سازمان بنا به درخواست مجری قرارداد و در صورت لزوم
صرفاً مکاتبات الزم را در این خصوص با مراجع ذیربط انجام خواهد داد.ضمناٌ هزینه خرید و نصب
پروژوکتورها برای روشنایی تابلوها بر عهده مجری می باشد و شرکت تبلیغاتی یا کانون تبلیغاتی مجاز به فک
پروژکتورهای منصوبه نخواهد بود .
 5-11در صورتی که مهلت پروانه فعالیت صنفی مجری به اتمام برسد و وی موفق به تمدید آن در مدت  3روز
نشود و یا در صورتی که پروانه فعالیت مجری از طرف مراجع ذیربط فاقد اعتبار گردد ،قرارداد به طور یکطرفه
از سوی سازمان فسخ و جبران هر گونه خسارت وارده به سازمان بر عهده مجری خواهد بود و سازمان مختار
است از حقوق مالکانه خود در رابطه با تابلوها و متعلقات آنان بهره مند گردد و مجری حق هیچگونه اعتراضی را
نخواهد داشت و هرگونه خسارت وارده به سازمان از محل ضمانت نامه قرارداد تامین و وصول خواهد شد.
 5-11سازمان در صورت مشاهده تخلف مجری از مفاد قرارداد ( به استثناء تبصره  6ماده  )7مراتب را کتبا
برای رفع تخلف به وی ابالغ می نماید و مجری موظف است حداکثر تا  7روز از تاریخ دریافت ابالغ نسبت به رفع
تخلف و ایراد ابالغی از سوی سازمان اقدام الزم معمول و نتیجه اقدامات را کتبا به سازمان اعالم نماید در غیر
اینصورت سازمان حق دارد قرارداد را بطور یکجانبه فسخ و هر گونه خسارت وارده به سازمان از محل ضمانت
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نامه قرارداد تامین و وصول نماید و نسبت به حق مالکیت خود در رابطه با تابلوها و متعلقات آنان به نحو
صالحدید بهره مند گردد و مجری حق هر گونه اعتراض و شکایتی را در این رابطه از خود سلب و ساقط می
نماید.
 5-12نشانی ذکر شده در این قرارداد از طرف مجری اقامتگاه قانونی او می باشد و هر گونه تغییر در اقامتگاه
قانونی مجری می بایست حداکثر تا  5روز به سازمان اعالم شود تا در قرارداد اعمال و در پرونده مربوطه درج
گردد .در غیر اینصورت هر نوع اخطاریه یا نامه سفارشی و اظهارنامه که از سوی سازمان به نشانی مجری
مذکور در این قرارداد ارسال شود ،به منزله ابالغ قانونی بوده و مجری نمی تواند به دلیل عدم اطالع معترض
گردد.
 5-13مجری نباید نسبت به تبلیغات غیر مجاز و مغایر با شئونات اجتماعی و دینی و فرهنگی و تضعیف کننده
روحیه مردم اقدام نماید.در صورت وجود هر گونه تبلیغات غیرمجاز و تضعیف کننده روحیه مراتب به مجری
اعالم و درصورت عدم قبول اخطار سازمان ،سازمان راساً نسبت به جمع آوری تبلیغ اقدام خواهد نمود و هر
گون ه هزینه های انجام یافته توسط سازمان ،در حساب کانون اعمال خواهد شد.تبلیغ غیرمجاز با نظر سازمان
مالک عمل خواهد بود.
 5-14چنانچه به هر دلیل سازمان نتواند هر یک از تابلوهای موضوع قرارداد را تحویل مجری نماید مبلغ عوارض
آن تابلو از چک های مجری به وی عودت داده خواهد شد و مجری هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و
ساقط می نماید.
 5-15کیفیت ،کمیت ،نحوه و محل نصب تابلوها همان است که در جدول پیوست شماره  6قرارداد ذکر شده و
مجری راساً و بدون اطالع و کسب نظر سازمان و بعد از تایید تبصره ماده یک قرارداد حاضر ،حق افزایش متراژ
و تغییر ابعاد تابلوها را ندارد در غیر اینصورت ،سازمان  11برابر مقدار افزایش یافته را بر مبنای مبلغ قرارداد
بعنوان وجه التزام تخلف از مجری وصول و یا نسبت به جمع آوری تابلوی تغییر یافته اقدام نماید و تابلو به
حالت اولیه نصب گردد و تمامی هزینه های مربوط و مسئولیتهای ایمنی تابلو بر عهده مجری می باشد.مبلغ فوق
با ضبط ضمانت نامه قرارداد قابل وصول می باشد.مجری هر گونه ایراد و اعتراض بعدی را تحت هر عنوان از
خود سلب و ساقط نمود.
 5-16مجری موظف است ظرف یک هفته پس از ابالغ برنده شدن مزایده با ارائه فیش واریزی  %61از مبلغ کل
قرارداد و ارائه ضمانت نامه بانکی و تحویل چکهای موضوع قرارداد ،جهت امضا قرارداد به واحد امور
قراردادهای سازمان مراجعه نماید سپس فضاهای تبلیغاتی طی صورتجلسه ایی تحویل مجری خواهد شد و ابالغ
قرارداد به منزله رفع تمامی موانع و آماده بودن کلیه تابلوهای موضوع قرارداد جهت استفاده و بهره برداری از
تابلوها می باشد ،ضمناً در صورت عدم ارائه موارد فوق و یا عدم مراجعه مجری برای امضا قرارداد ،سازمان
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راساً می تواند کلیه تابلوهای تحویلی به مجری را تملک و سپرده واریزی شرکت در مزایده را ضبط نماید.مجری
هر گونه ایراد و اعتراض بعدی را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط می نماید.
 5-17مجری موظف است طی برنامه ریزی در اواخر اتمام قرارداد نسبت به تسویه تمامی هزینه های مربوط به
قرارداد اعم از :برق ،بیمه ،دارائی و  ..اقدام و ظرف  14ساعت پس از اتمام قرارداد تابلوها را طی صورتجلسه ای
با ناظر قرارداد ،صحیح و سالم به واحد تبلیغات شهری تحویل نماید.
 5-18مجری موظف است در طول مدت قرارداد به ازای هر یکسال حداکثر  71روز کاری ،طرح های ارائه شده از
طرف سازمان را بدون اخذ هزینه اکران نماید و تمامی هزینه های طراحی ،چاپ و هزینه نصب بر عهده سازمان
می باشد و درصورت خودداری مجری ،سازمان میتواند راساً نسبت به نصب آگهی اقدام نماید.همچنین در مواقع
فورس ماژور نیاز به تبلیغات محیطی توسط سازمان( مناسبتهای خاص :ملی ،مذهبی ،سیاسی) مجری همکاری
های الزم را خواهد نمود.
 5-19مجری با اطالع و علم کافی از محل استقرار ،موقعیت و رویت کم و کیف تابلوهای موضوع قرارداد در
مزایده شرکت نموده و حق اعتراض ندارد .
 5-21مجری حق انتقال و واگذاری دایم و موقت تمام و یا قسمتی از قرارداد را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم
به صورت جزا و کال به اشخاص ثالث را ندارد و در صورت تخلف و تخطی از این امر ،سازمان مجاز به فسخ
یکجانبه قرارداد وضبط ضمانت نامه وی خواهد بود و مجری هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این رابطه نخواهد
داشت و ضمن این عقد کلیه این حقو ق را از خود سلب و ساقط می نماید و ضمناً این امر منافاتی با موضوع
قرارداد جهت واگذاری منافع تابلوهای قرارداد توسط مجری ندارد.
 5-21چنانچه موانعی در جهت استفاده مجری از تابلوهای موضوع قرارداد حادث شود شامل  :اجرای طرح یا
پروژه شهری یا ملی یا حوادث قهری اعم از سیل ،زلزله ،جنگ ،اغتشاشات و بطورکلی اموری که خارج از اراده
مجری قرارداد بوجود آید و قابل انتساب به مجری نباشد و مانع استفاده از منافع و حقوق این قرارداد برای
مجری قرارداد باشد ،بعد از تایید ناظرین قرارداد و در صورت تایید نهایی مدیر عامل سازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهرداری تبریز  ،سازمان مبلغ مربوط به آن تابلوها را از زمان ایجاد مانع تا رفع آن در مدت زمان
مورد تائید از مبلغ قرارداد کسر خواهد نمود.
 5-22مالکیت تمامی تابلوهای پیوست شماره 6ماده  6قرارداد پس از ساخت یا تعویض یا تغییر ابعاد توسط
مجری ،متعلق به سازمان می باشد و مجری موظف است پس از اتمام مدت قرارداد تمامی تابلوهای مذکور را به
همراه تابلوهای موجود به صورت صحیح و سالم تحویل سازمان نماید.

``

 5-23تمامی طرحها و مراحل فنی تابلوهایی که شامل تغییر ابعاد یا تعویض یا ساخت می باشند باید توسط
دستگاه نظارت و ناظرین موضوع قرارداد تائید گردد و یا برابر با مبحث  11مقررات ملی ساختمان اقدام و
رعایت شود.
 5-24مجری موظف است زمانهایی که تابلوهای موضوع قرارداد خالی از اکران بنرهای تبلیغاتی باشد ،با بنرهای
سفید یا آرم خود کانون یا پیامهای شهروندی و گزارش عملکرد شهرداری تبریز و یا پیامهای عمومی و غیر
تبلیغاتی که به تائید سازمان رسیده است را نصب نماید.در غیر اینصورت سازمان راساٌ نسبت به پوشش و یا
اکران پیامهای شهروندی در تابلوهای مذکور اقدام خواهد نمود و هزینه کرد بر عهده مجری می باشد.
ماده  : 6عودت ضمانت نامه و تسویه حساب نهایی قرارداد منوط به آنست که مجری قرارداد به تمامی تعهدات و
شرایط مقرر در این قرارداد بطور کامل عمل نموده و نسبت به ارائه مفاصا حساب از مراجع ذیربط اقدام و
تابلوها و متعلقات آنها را بصورت کامل و صحیح و سالم و با انجام صورتجلسه تحویل سازمان نماید .
ماده  : 7تابلو و تمام تجهیزات آن تحت تملک سازمان بوده و مجری قرارداد موظف به نگهداری و حفاظت از آن
می باشد و در صورت بروز هر گونه خسارات احتمالی که ناشی از قصور مجری باشد ،مجری موظف به جبران
خسارت وارده می باشد در صورت امتناع مجری مبلغ خسارت وارده از ضمانت نامه قرارداد وصول خواهد
شد.
ماده  : 8مدیریت تبلیغات شهری سازمان بعنوان ناظر قرارداد می باشد و معاونت فنی و اجرایی سازمان ناظر بر
ساخت ،نصب ( تا بهره برداری) فضاهای تبلیغاتی میباشد.ضمنا تمام اقدامات فنی ،عمرانی مجری قرارداد در هر
مرحله از اجرای قرارداد باید مطابق اصول و مختصات دفترچه فنی و محاسباتی و با مجوز و تأیید حوزه
معاونت فنی و اجرایی سازمان انجام شود.
تبصره  :ناظرین قرارداد موظف اند  ،جهت تامین زیبایی بصری و نظافت تابلوها و سازه ها و تجهیزات متعلقه به
آنها ،به طور مستمر در م دت زمان قرارداد بازدید و در صورت مشاهده هر نوع آلودگی بصری و آگهی مازاد بر
روی قاب و چهارچوب تابلوها و یا مشکالت فنی و سازه ای تابلوهای موضوع قرارداد ،به صورت کتبی برای
رفع مشکالت به مجری ابالغ نماید و در صورت عدم اقدام هرگونه عواقب و تبعات بعدی به عهده مجری خواهد
بود.
ماده  : 9درصورت بروز اختالف فی ما بین سازمان و مجری قرارداد موضوع بر اساس ماده  78آیین نامه
معامالتی شهرداری حل و فصل خواهد شد و رای کمیسیون الزم االجراست.
تبصره :موضوع مورد مذاکره در این کمیسیون مسایلی خواهد بود که ناشی از تفسیر مفاد قرارداد یا اختالف
نظر در نحوه اجرای آن خواهد بود و نظر کمیسیون مذکور برای طرفین قطعی و الزم االجرا می باشد.

``

ماده  : 11سازمان می تواند در هر یک از موارد زیر قرارداد را فسخ و موضوع را به مجری ابالغ کند :
 11-1عدم تکافوی مبلغ ضمانت نامه قرارداد طبق ماده 4
 11-2درصورت ورشکستگی یا انحالل شرکت به طرق مصرح در قانون و عدم فعالیت قانونی شرکت .
 11-3اتمام مهلت پروانه فعالیت صنفی مجری و عدم تمدید در مدت  3روز و عدم فعالیت قانونی مجری .
 11-4عمل نکردن مجری به هر یک از تعهدات خود برابر مفاد قرارداد (عمل نکردن به حتی یک ماده از قرارداد نیز
شامل فسخ قرارداد خواهد شد )

 11-5انتقال قرارداد به شخص ثالث
تبصره  :مجری با دریافت ابالغ فسخ قرارداد موظف است تابلوها و متعلقات آنها را تحویل سازمان نماید و نسبت
به تامین مبلغ چکهای در تحویل سازمان تا تاریخ فسخ اقدام و همچنین مکلف به پرداخت خسارات وارده اعالمی
توسط ناظر سازمان می باشد(نظر ناظر در اعالم میزان خسارت وارده قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد) و
مجری هرگونه اعتراض و ادعائی را در مراجع قضایی و اداری با هر موضوع و عنوانی از خود سلب و ساقط می
نماید.
ماده  :11به هر دلیل سازمان در صدد جابجایی محل نصب تابلوها و بازسازی یا نوسازی و حتی حذف آنها
باشد .ب ا اطالع و ابالغ قبلی یکماهه به صورت مکتوب به مجری اقدام خواهد نمود و مجری مکلف است بدون
هرگونه عذر و بهانه ای نسبت به موضوع اقدام و هزینه های مربوطه با نظارت و تائید سازمان و به تشخیص
سازمان از بدهی های مجری کسر خواهد شد و یا سازمان راساً اقدام خواهد کرد و ضمناً چنانچه تابلویی از
لیست قرارداد مجری حذف و یا سازمان به هر دلیل نتواند تابلویی را تحویل مجری نماید ،مبلغ عوارض آن تابلو
را از تاریخ حذف تا اتمام قرارداد محاسبه و از بدهی مجری کسر خواهد نمود.در هر حالت مجری از این بابت
هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و نخواهد داشت.

``

ماده  : 12این قرارداد در  ..صفحه 12 ،ماده و  11تبصره و  4نسخه که تمام نسخ آن حکم واحد را دارند تنظیم و
پس از امضای طرفین و ابالغ آن الزم االجرا می باشد .
..............................
مدیر عامل کانون تبلیغاتی .......
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