
 

 

 شرايط واگذاري پارك بانوان

 ـ بهره بردار موظف به رعايت شعائر و شئون اسالمي و كليه قوانين موضوعه كشور و رعايت موازين اخالقي مي باشد. 1

                حق انتقال يا واگذاري موضوع قرارداد را به هيچ عنوان از قبيل نمايندگي وكالت صلح حقوق اجاره مشاركت غيره را ولو مشاعاً بردار  ـ بهره2

ي از انحاء و مفروضا ً جزئاً و يا كالً اعم از اصل يا مازاد به اشخاص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي حتي به اقرباي سببي يا نسبي خويش به هيچ نحو

 ندارد.

ـ شهرداري هيچ گونه تعهدي در قبال اخذ انشعابات عمومي حق اشتراك و بهاي مصرفي آب ، برق ، گاز ، تلفن و ... در مورد بهره برداري 3

ر گونه اعتراض را از نخواهد داشت و بهره بردار خود در تأمين آنها پس از مجوزهاي قانوني و رعايت موارد ايمني اقدام مي نمايد و پيمانكار حق ه

 خود ساقط مي نمايد.

 ها و پرداخت خسارات و هم چنين وقوع موارد اضطراري و قوه قهريه بر عهده بهره بردار است .ـ كليه حوادث احتمالي و مسئوليت4

ومي و تبليغات موارد ياد شده ـ بهره بردار مكلف است به رعايت آيين نامه ممنوعيت استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عم5

 و رعايت ساير مقررات قانوني ذي ربط مي باشد.

 ـ پارك بانوان بايد توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي كه به شهرداري معرفي و مورد تأييد قرار گرفته اداره گردد.6

بل از شروع به هر كار نخست مجوزهاي الزم و تأييديه را ـ مورد بهره برداري صرفاً طبق موضوع قرارداد مي باشد كه بهره بردار موظف است ق7

از مراجه ذي صالح اخذ و با هماهنگي كامل شهرداري باشد و همچنين مكلف به رعايت قوانين ، مصوبات و مقررات و دستورالعمل هاي مراجع 

 مربوطه و آئين نامه هاي داخلي اين سازمان مي باشد.

بانوان و همچنين حفظ اموال و اسباب تحويل شده ، به عهده بهره بردار مي باشد و شهرداري در اين   پاركـ وظيفه حراست و نگهباني از 8

 خصوص هيچ گونه تعهدي ندارد.

با شهرداري يا به هر طريق ديگر ، اين شهرداري حق فسخ قرارداد اخذ كليه بانوان توسط بهره بردار بدون هماهنگي  پاركـ در صورت تعطيلي 9

 و وجه التزام هاي قراردادي را خواهد داشت .وني خسارات قان

يهي ـ حفظ بهداشت و نظافت و زيبايي محل و پيرامون آن بر عهده بهره بردار بود و بايد كليه اقدامات الزم را در اين خصوص به كار گيرد. بد10

 است در صورت تخطي، شهرداري مطابق مقررات اقدام مي نمايد.

 وني مورد مطالبه ادارات ذي ربط از قبيل عوارض ، ماليات ، بيمه و ... به عهده بهره بردار مي باشد.ـ پرداخت كليه كسور قان11

هاي بردار ، شهرداري به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا اينكه مقتضيات و تصميم گيري هـ چنانچه در طريقه استفاده بهر12

ذي صالح ادامه اين بهره بردار را ملغي اعالم نمود ، شهرداري حق شهرداري يا ساير مراكز ذي صالح يا دستورالعمل ها و مصوبات ساير مراجع 

ساعت  48و بدون انتظار هيچ گونه حكمي از مراجع ذي صالح دارد و طرف قرارداد مكلف است ظرف مدت فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه 

 از تاريخ اطالع كتبي بدون هيچ گونه اعتراض ، ادعا يا درخواستي اقدام به تخليه و تحويل محل نمايد .

              ود بوده و شهرداري در خصوص فوت و يا هر گونه نقص عضو ـ بهره بردار ملزم و مكلف به رعايت كامل ضوابط و مقررات ايمني و حفاظتي خ13

و يا صدمه بدني و يا جراحت و يا بروز هر گونه خسارت به بهره بردار و نيروهاي تحت امر يا مراجعه كنندگان هيچ گونه مسؤوليت و تعهدي 

رك بانوان ، بهره بردار ملزم به دريافت استاندارد معتبر از اداره نخواهد داشت . همچنين در صورت احداث وسايل تفريحي و  ورزشي در محل پا

 استاندارد  و ارائه آن به شهرداري مي باشد.

 

 



 

ـ بهره بردار متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد قرارداد و فضاي سبز و درختان و جبران كسر وسايل و تجهيزات ورزشي موجود ، 14

ر ها ، قفل ، دستگيره ها و ساير متعلقات مورد قرارداد مي باشد.  نظها ، شيشهمجموعه بازي كودكان ، درب و پنجره بوفه ، آالچيق ، كانكس ، 

 .شهرداري در خصوص ميزان خسارت وارده قطعي و الزم االتباع مي باشد

 ـ بهره بردار مكلف به همكاري و هماهنگي و رعايت ساير نظرها ، تذكرها و دستورها در خصوص مورد قرارداد با شهرداري مي باشد. 15

ي تهيه و جانمايي شود به ترتيبي كه هماهنگي كامل با آنها بايد با هماهنگي و نظارت كامل شهردارـ تهيه وسايل و تجهيزات و نصب 16

 دكوراسيون و چيدمان پارك بانوان را داشته باشد.

ها و مؤسسات خدمات عمومي )قانون ـ پيمانكار موظف به رعايت قانون عدم اشتغال به مشاغل دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري17

 راجع به منع مداخله( مي باشد.

 ه بردار به هيچ وجه مجاز به بكارگيري اتباع بيگانه نمي باشد.ـ بهر18

ـ با توجه به اينكه از بهره بردار سرقفلي دريافت نشده است اين قرارداد مشمول حق كسب و پيشه و سرقفلي نبوده و هيچ گونه ادعايي در 19

 هيچ زماني پذيرفته نخواهد بود.

رده متضمن بهره بردار به دليل تخلف بهره بردار ضبط و برداشت شود و قرارداد استمرار داشته ـ در صورتي كه در مدت قرارداد بخشي از سپ20

باشد ، بهره بردار موظف است پس از اعالم شهرداري كسري سپرده را تا معادل مبلغ اوليه سپرده توديع نمايد. در غير اينصورت ضمن ضبط 

 سپرده ، قرارداد فسخ خواهد شد.

و درختان و فضاي سبز را بيمه آتش سوزي نموده و همچنين در قبال ـ بهره بردار موظف است كليه اموال و اثاثيه موجود در محل از جمله 21

ث اشخاص بيمه حوادث نمايد تا در صورت بروز خسارت به محل يا استفاده كنندگان از بيمه صادره استفاده نمايد و اين شهرداري در قبال حواد

 الي هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت.احتم

ـ بهره بردار موظف است در صورت تغيير نشاني در طول مدت اجراي قرارداد حداقل يك ماه قبل تغيير مراتب را رسماً و كتباً به شهرداري 22

 دد.اعالم نمايد در غير اينصورت كليه مكاتبات ارسالي به نشاني قبلي مذكور در قرارداد ابالغ شده تلقي مي گر

ـ شهرداري پس از انقضاي قرارداد و عدم تخليه محل ظرف يك هفته پس از ارسال اظهارنامه مبني بر تخليه و عدم تحويل محل ، رأساً و 23

حكم از مراجع قانوني حق ورود به محل و تخليه و عندالزوم پلمپ محل را با تنظيم صورتجلسه دارد و بهره بردار حق هيچ  بدون نياز به اخذ 

 نه اعتراضي ندارد.گو

ـ بهره بردار موظف است پيش از زمان شروع قرارداد نسبت به دريافت گواهي تأييد صالحيت از حراست شهرداري ، گواهي عدم سوء پيشينه 24

سوب گرديده و و عدم اعتياد از مراجع ذيصالح اقدام الزم را انجام داده و نتيجه كتبي را تحويل شهرداري نمايد كه در غير اينصورت تخلف مح

 موجب خيار فسخ از طرف شهرداري مي باشد .

منع مداخله قانون اساسي  141و  49ـ شركت كننده اقرار مي نمايد كه در موقع شركت در اين مزايده مشمول ممنوعيت هاي مقرر در اصل 25

 ، نيست. هايي را معين مي نمايد و ساير مقرراتي كه چنين محدوديت 22/10/1337كاركنان دولت مصوب 

 تبصره : كاركناني كه به خدمت گرفته مي شوند نبايد هيچ گونه رابطه استخدامي و قراردادي با شهرداري داشته باشند.

ـ در صورتي كه طرف دوم قرارداد )بهره بردار( نسبت به اجراي تعهدات خود ، همچنين تخليه موضوع قرارداد موارد فسخ از سوي شهرداري 26

برابر مبلغ اجاره ماهيانه به عنوان اجرت  5مبلغ كل قرارداد به عنوان وجه التزام و نيز  %20ازاي هر روز تأخير مكلف به پرداخت اقدام ننمايد به 

 المثل ايام تصرف روزانه در حق شهرداري مي باشد. همچنين شهرداري حق برداشت اين خسارات از محل ضمانت نامه ها را خواهد داشت.

 

 



 

امضاء و قبول نموده و قبالً در صحت و با علم و آگاهي كامل از مفاد قرارداد و شرايط آن و ضوابط و مقررات مشمول موضوع آن را ـ بهره بردار 27

 سالمت كامل حق هر گونه ادعا و اعتراض و شكايتي را در هر زمان از خود ساقط مي نمايد.

به فسخ  زگونه فعاليتي مغاير با اين قرارداد توسط بهره بردار ، شهرداري مجا ـ در صورت عدم رعايت هر يك از بندهاي قرارداد يا انجام هر28

روزه مي باشد و بهره بردار ضمن قبول موضوع حق هر  7يكطرفه قرارداد بدون نياز به مراجع ذيصالح و قانوني با ارسال اظهارنامه پس از مهلت 

 گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد .

تبعيت و رعايت كليه قوانين و مقرراتي كه از طرف شهرداري و تمامي ارگان ها و سازمان هاي ذيصالح به بهره بردار ابالغ مي گردد و  ـ29

فضاي سبز ، تعمير و نگهداري از تأسيسات و لوازم مستقر در پارك بانوان به طور كلي )طبق پيگيري و همچنين نظافت پارك بانوان ، نگهداري 

 داري( با بهره بردار پارك بانوان بوده و گزارش عملكرد در اين خصوص بايد ماهانه به شهرداري اعالم گردد .نظر شهر

، بيمه  ـ بهره بردار اقرار و اعتراف مي نمايد از كليه قوانين و مقررات مربوط به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي30

 ها كامالً مطلع مي باشد.و قوانين مربوط به مالياتحوادث ، بيمه ساختمان 

پس ـ بهره برداري ساير فعاليت هايي كه در محدوده پارك بانوان و خارج از اين قرارداد مي باشد با درخواست بهره بردار و موافقت شهرداري 31

 از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح امكان پذير مي باشد.

ناظر و يا ناظراني در محل مستقر نمايد و بهره بردار ملزم به ايت تمامي جوانب امر از سوي بهره بردار ، ـ شهرداري مختار است براي رع32

 همكاري با ناظران شهرداري مي باشد .

 ـ هر گونه عكسبرداري ، فيلم برداري و ... در ساعات استفاده بانوان از پارك ممنوع مي باشد.33

 پارك بانوان ، هر گونه بهره برداري جديد بايستي صرفاً با تأييد شهرداري باشد.ـ در راستاي بهره برداري از 34

اه ـ بهره بردار موظف است پس از اتمام قرارداد ، فسخ و يا اقاله ، كليه مجموعه پارك بانوان را به صورت كامل و بي نقص و با تأييد دستگ35

 . نظارت تحويل دهد

و در حال حاضر ف و متناسب همچون ديگر عرصه هاي فضاي سبز شهري بر عهده شهرداري خواهد بود ـ تأمين آب فضاي سبز در حد متعار36

 وجهي بابت آن دريافت نمي شود .

ـ چنانچه هر گونه خسارتي به فضاي سبز و تأسيسات و تجهيزات مربوطه وارد شود بهره بردار موظف به رفع عيوب ايجاد شده تا زمان تأمين 37

كه خسارت وارد شده يدان به حالت اوليه( است . بديهي است در صورت عدم انجام موضوع فوق الذكر به هر دليلي ، در صورترگنظر شهرداري )بر

و تأمين كسري ذكر شده )ضمانت از محل ضمانت ها تكافوي خسارت مذكور را نداشته باشد بهره بردار موظف است نسبت به جبران خسارت 

 هاي الزم در اين  خصوص صورت مي پذيرد .استنكاف از طريق مراجع قضايي پيگيري نامه( اقدام نمايد . در صورت

هاي بيماري كرونا و كاهش تعداد مراجعه ـ با توجه به كاهش دما در فصل زمستان ، شرايط نامساعد جوي ، تعطيلي هاي ناشي از محدوديت38

 رت تصويب شوراي اسالمي شهر اجاره بهاي ماهانه قابل كاهش خواهد بود.با پارك بانوان صرفاً در صوكنندگان به ارائه مستندات مربوطه 

 ل مراتب فوق در مزايده شركت ـ اينجانب ....................................................... بدينوسيله اعالم مي دارم شرايط فوق را دقيقاً مطالعه و با قبو39

 مي نمايم.

  

 

 

 

: ارامضاء و تأييد بهره برد  


