شرايط شركت در فراخوان مزايده عمومی برای شناسايی و ارزيابی جذب سرمايه گذار به منظور مشاركت در نصب
تلويزيون شهری
(دی ماه  -سال )9311

مقدمه :
شركت كننده محترم  :اين فرم حاوي نكات مهمي در خصوص شرراي ممرومي و اختصاصري شرركت در فراخروا
سرمايه گذاري سازما سیما ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري تبريز مي باشرد  .مقتضري اسرت قبر از شرركت در
فراخوا آ را به دقت مطالعه نموده و در صورت قبول تمامي شراي  ،در فراخوا شركت نمائیرد ضرمنا مققمنردا
محترم مي توانند جهرت دريافرت اطقمرات بیترتر بره و سرايت  www.parks.tabriz.irمراجعره و تمرا
حاص فرمايند.
الف) شرايط عمومی شركت در فراخوان :
 -1اليحه قانوني منع مداخلره كاركنرا دولرت در معرامقت دولتري و كتروري مصرو  1331/11/22در ايرن
فراخوا ساري وجاري است .
 -2اشخاص حقوقی بايد مقوه بر دارا بود كلیه شراي توانايي هاي الزم  ،منع قانوني برراي مقرد قررارداد
مربوطه نداشته باشند .
 -3اشخاص حقوقي(شركتها) بايد داراي اساسنامه مصو و ثبت شده باشند و موضرو فعالیرت آنهرا برا منروا
فراخوا سرمايه گذاري و قرارداد همخواني داشته باشد تترخی

ايرن امرر برر مهرده كمیسریو بازگترايي

پاكات فراخوا خواهد بود .
 -4درخصوص شركت كنندگا در فراخوا بايد توانايي مالي و صرقحیت انارام كرار توسر ايترا  ،برراي
سازما محرز و بقترديد باشد.

 -5نو قرارداد درخصوص اين مزايده مح بصورت  B.O.Tخواهد بود.
 -6با توجه باينكه تامین مالي پروژه موضو فراخوا  ،از سوي سرمايه گذار خواهرد برود فلرذا در اولويرت اول،
توانمندي مالي و سوابق شخ

متقاضي بررسي و احراز خواهد شد و متقاضي يا شركت كننده مي بايسرت

نقدينگي و توانمندي مالي خود را به اثبات برساند .
مهر و امضاء مدير عامل

ب ) شرايط اختصاصی شركت در فراخوان :
 -1سپرده شركت در فراخوا  :واريز مبالغ سپرده درج شده در متن آگهي فراخوا به منوا سپرده شرركت در
فراخوا بصورت نقد به حسا  111114143511سازما سیما ،منظر و فضاي سبز شهري نرزد بانرش شرهر

و يا ارائه ضمانت نامه برانكي معتبرر بره مبلرغ فروز الزامري میباشرد .حدداكرر تدا اايدان وقدت اداری
روزدوشنبه مورخه ( 9311/91/91تا ساعت  )93/31به سازمان سیما ،منظدر و فادای سدبز
شهری شهرداری تبريز به آدرس تبريز – جاده ائل گلی – مجموعه تاريخی ائدل گلدی –
ساختمان سازمان سیما ،منظر و فاای سبز شدهری تحويدل و شدماره دبیرخانده دريافدت
نمايند.
 -2شركت كنندگا بايستي با بررسي تمام مسرائ و جوانر امرر و اطرق از ضرواب جراري و حار سررمايه
گذاري ،پیتنهاد خود را در فرمهاي ارائه شده درج و تحوي نمايند.
 -3كلیه پیتنهادات رسیده به سازما سیما ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري تبريرز  ،پر

از انقضراي مهلرت

مقرر جهت قبول پیتنهادات ،هما روز را سامت  15:31بازگتايي و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 -4هزينه آگهي هاي فراخوا بعهده برنده نهايي خواهد بود.
 -5كمیسیو بازگتايي پاكات در رد يا قبول يش يرا كلیره پیترنهادها در هرر مرحلره اي ولرو ترا قبر از ابرق
قرارداد با برنده منتخ

مختار خواهد بود.

 -6سازما مكلف است سپرده يا ضمانت نامه شركت در فراخروا برنرده فراخروا را در صرورتي كره ظرر
مدت قانوني جهت انعقاد قرارداد به سازما مراجعه نكند به نفع سازما ضب نمايد.
تبصره  :مدم انعقاد قراردادبه دلی مهیا نبود شراي اجراي قرارداد و يا به داليلري كره منتسر بره سرازما باشرد
موج ضب سپرده يا ضمانت نامه بانكي نخواهد بود و تتخی

آ با سازما سیما ،منظر و فضاي سربز شرهري

شهرداري تبريزخواهد بود و بديهي است صر شركت در فراخوا به منزله ايااد حق نسبت به طرر نخواهرد
بود و پ

از جري تتريفات قانوني طي مراح خواهد شد .

 -1هر گونه تخلف از ضواب و شراي فراخوا و يا خق اظهارات از سوي شرركت كننرده اي محررز شرود
مسئولیت قانوني بر مهده وي خواهد بود و پیتنهاد وي رد شده و ضمن ضب سپرده يا ضمانت نامره برانكي،
ضرر و زيا احتمالي قاب مطالبه خواهد بود.
 -1شركت در فراخوا و داد پیتنهاد به منزله قبول شراي و تكالیف مصرحه سرازما در مقرررات شرهرداري
بويژه ماده  11آئین نامه معامقت شهرداري میباشد.
 -9نگهداري تلويزيو شهري در طول مدت قرارداد بر مهده سرمايه گذار مي باشد و در اتمام قررارداد سررمايه
گذار موظف است به صورت صحیح و سال تحوي سازما نمايند.
مهر و امضاء مدير عامل

ج) مشخصات موضوع فراخوان :
-1موقعیت  :تبريز -سطح شهر – برابر آدرسهاي پیوستي
* در صورت نیاز جهت كس اطقمات دقیق از پروژه به امور متاركت و سررمايه گرذاري سرازما
مراجعه گردد.

د) اسناد و مدارك الزم برای شركت در فراخوان:

 -9محتوای ااكت الف فراخوان
-1-1اص ضمانت نامه بانكي شركت در فراخوا و يا فیش واريز نقدي
-1-2كپي مصدز اساسنامه شركت يا كانو ( براي اشخاص حقوقي)
-1-3كپي مصدز آگهي تاسی

شركت يا كانو (براي اشخاص حقوقي )

-1-4كپي مصدز آخرين تغییرات مندرج در روزنامه رسمي شركت يا كانو ( براي اشخاص
حقوقي)
 -1-5كپي مصدز صفحه اول شناسنامه و كارت ملي مدير مام شركت يا كانو و يا دارندگا
حق امضاي مااز از طر شركت/كانو (براي اشخاص حقوقي)
 -1-6كپي مصدز صفحه اول شناسنامه و كارت ملي صاح حسا كه گردش مالي به نام ايتا
میباشد(براي اشخاص حقیقي)
-1-7رزومه كاري مرتب  ،با الصاز تصوير قراردادهاي منعقده در  5سال اخیر با متخ

نمود

تاريخ و مبلغ آنها بصورت ‹‹هاي اليت›› (براي اشخاص حقیقي و حقوقي)
 -1-8فرم شناسايي شركت/كانو و فرم الف بانضمام اسناد شراي ممومي شركت در فراخوا
براي اشخاص حقیقي و حقوقي
-1 -9گردش مالي از ابتدا تا انتهاي يش سال منتهي به فراخوا ( براي اشخاص حقیقي و حقوقي)
به همراه موجودي مربوط به روز تحوي مدارک ممهور و امضاء شده از طر بانش
 -1-10ساير اسناد و يا مداركي كه بنظر شركت كننده در نظر كمیسیو و انتخا برنده موثر
خواهد بود .
 -1-11طرح هاي پیتنهادي بايستي به همراه آنالیز هزينه و درآمد در پاكت الف تحوي گردد.

 -2محتوای ااكت ب فراخوان :
 -2-1فق فرم ب برگ پیتنهاد مبلغ براي طول دورا متاركت نسبت به قیمت پايه پنج ساله
است  ،كه بايستي ذي آ امضاء و ممهور باشد و در پاكت بگذاشته خواهد شد و روي آ نام
شركت و نام پروژه و مبارت ‹‹ پاكت

›› نوشته شود.

 -2-2روي هر دو پاكت الف و ب مبارت ‹‹ مربوط به فراخوان عمومی شناسايی و
ارزيابی جذب سرمايه گذار به منظور مشاركت در نصب تلويزيون شهری ›› قید
خواهد شد .ياد آوري مي نمايد كمیسیو بازگتايي پاكات فراخوا ابتدا مدارک موجود در پاكت
الف را مورد بررسي قرار خواهند داد و در صورت تائید و احراز صحت آ  ،پاكت

افتتاح و

پیتنهاد مربوطه را قرائت خواهند نمود و پیتنهاداتي كه پاكت الف آنها طبق شراي خواسته شده
نباشد مردود و بالطبع پیتنهاد پاكت

آنها نیز قرائت نخواهد شد.

 -2-3در صورتیكه هیچ يش از شركت كنندگا موفق به كس امتیاز نتوند به تتخی
بازگتايي پاكات فراخوا  ،سقف امتیاز در نظر گرفته شده في المال

كمیسیو

با تصوي اكثريت امضا

حاضر مي تواند كتبا تصوي و تغییر يابد.
 -2-4كلیه پاكتها بايستي پ

از امضا و منداللزوم مهر طر شركت كننده ( براي اشخاص حقوقي

) بصورت سربسته شده ( براي تمامي اشخاص حقیقي و حقوقي )به دبیرخانه تحوي گردد .
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فرم شناسايی شركتها و كانونهای فعال در زمینه تبلیغات شهری

متخصات كلي :
مدير مام

نام شركت

شماره تلفن

زمینه فعالیت شركت

ايمی

فاك

آدر كام پستي :

صندوز پستي :

كدپستي :

وضعیت نیروي انساني شركت :
زمینه تخص

-2

-9

-4

-3

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

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

جمع

تعداد نفر

رزومه و سوابق فعالیت
1

3

2

4

نام اروژه
موضوع قرارداد
طرف قرارداد
شماره و تاريخ قرارداد
شهر و محل اجراء
آخرين وضعیت اروژه
مبلغ قرارداد به ريال به حروف
متراژ

رزومه مالي شركت :
تاريخ تاسیس شركت و نوع شركت

سرمايه ثبت شده به حروف

مجموع قراردادهای انجام يافته در دو سال اخیر به

میزان گردش مالی شركت دربازه زمانی دو سال گذشته

به ريال

حروف به ريال

به ريال به حروف

از تاريخ  ......................تا تاريخ  ......................میزان گردش
..............................................ريال

مهر و امضاء مدير عامل

اين فرم پس از تکمیل شدن بر روی پاکت الف الصاق گردد

فرم الف – مشاركت در فراخوان عمومی شناسايی و ارزيابی جذب سرمايه گذار به منظور
مشاركت در نصب تلويزيون شهری
دی ماه  -سال 9311

متخصات پیتنهاد دهنده:
حقررروقي :ندددام شدددركت ..........................................................:ندددام مدددديرعامل  .................................................. :ندددوع فعالیدددت :
........................................
حقیقي  :خانم يا آقای  ............................................................................... :نوع فعالیت .................................................... :
آدرس دقیق:
......................................................................................................................................................................................................................
.....
.
تلفن :

فاكس:

وب سايت:

ايمیل:

سوابق :
 .9توضیح مختصر :
(در خصوص سوابق كاری مرتبط با اروژه انتخابی و اينكه تا كنون چه اروژه ای را در اندازه فیزيكی و ريالی اروژه انتخابی بانجام رسانده ايد؟)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................
 .2اروژههای بانجام رسیده و يا عقد قرارداد شده :
چند نمونه از آخرين و بزرگترين اروژههايی كه تاكنون بانجام رسانیده و يا عقد قرارداد نمودهايدد را بدا ركدر (ندام ادروژه  -محدل اجدراء  -حجدم
فیزيكی و ريالی اروژه  -شماره و تاريخ قرارداد) نام ببريد؟
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................

مدارک زير را ضمیمه اين برگ نموده ام :
-2-1كپي مصدز اساسنامه شركت( براي اشخاص حقوقي)
-2-2كپي مصدز آگهي تاسی

شركت (براي اشخاص حقوقي )

-2-3كپي مصدز آخرين تغییرات مندرج در روزنامه رسمي شركت( براي اشخاص حقوقي)
 -2-4كپي مصدز صفحه اول شناسنامه و كارت ملي مردير مامر شرركت و يرا دارنردگا حرق امضراي ماراز از طرر شرركت (برراي
اشخاص حقوقي)
 -2-5كپي مصدز صفحه اول شناسنامه و كارت ملي صاح حسا كه گردش مالي به نام ايتا میباشد(براي اشخاص حقیقي)
-2-6رزومه كاري مرتب  ،با الصاز تصوير قراردادهاي منعقده در  5سال اخیر برا مترخ

نمرود تراريخ و مبلرغ آنهرا بصرورت ‹‹هراي اليرت›› (برراي

اشخاص حقیقي و حقوقي)

 -2-1فرم شناسايي شركت و فرم الف بانضمام اسناد شراي ممومي شركت در فراخوا براي اشخاص حقیقي و حقوقي

-2 -1گردش مالي از ابتدا تا انتهاي يش سال منتهي به فراخوا ( براي اشخاص حقیقي و حقوقي همراه موجودي مربوط بره روز تحوير
مدارک ممهور و امضاء شده از طر بانش)
 -2-9ساير اسناد و يا مداركي كه بنظر شركت كننده در نظر كمیسیو و انتخا برنده موثر خواهد بود
اين شركت  /اينجانب با مطالعه كامل متن فراخوان  ،راهنمای شركت در فراخوان و اطالعات اولیه راجع به ادروژهی فدو الدذكر كده در
وب سايت قرار داشت  ،نسبت به تكمیل فرم حاضر اقدام نموده و با تأئید منددرجات خدوي ، ،ادروژه مشداركتی زيدر را جهدت شدركت در
فراخوان ایشنهاد مینمايم:

نام پروژه پیشنهادی :

شناسايی و ارزيابی جذب سرمايه گذار به منظور مشاركت در نصب تلويزيون

شهری
نام ونام خانوادگي  ....................................................:منروا مسدوولیت در شدركت ............................................... :
تاريخ ........................... :
(صاح امضاء مااز در شركت )
لطفاً اين فرم را اس از تهیه و تكمیل و الصا مدارك الزم مطابق مفاد « راهنمای شركت در فراخوان » در مهلت مقرر
ارسال فرمائید.

مهر و امضاء مدير عامل

فرم ب پیتنهاد مبلغ براي طول دورا متاركت نسبت به قیمت پايه پنج ساله
درخصوص پروژه شناسايی و ارزيابی جذب سرمايه گذار به منظور مشارکت در نصب تلويزيون شهری

درخصوص اروژه باشگاه لیزرتگ
شهريور ماه  -سال 9311

مبلغ ایشنهادی برای سازمان در طرح (انج ساله) :

توضیح :طول دوران مشارکت برای اين پروژه مدت پنج سال است.

نام و نام خانوادگی
امضاء مدير عامل و مهر شرکت

