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 «زايدهم شرايط»

 مزايده مورخ و بر اساس آگهیشورای محترم اسالمی شهر بشرويه  11/00/98مورخ  502 اين شرايط به استناد مجوز شماره

 تنظيم گرديده است . /خراسانقدسمندرج در روزنامه  19/09/98

 واگذاري امور نگهداري و مديريت کشتارگاه شهر بصورت قرارداد اجاره موضوع مزايده :

 گردد. ريال تعيين مي 1102220222روزمبلغ  91ويا 92،03رخ پايه به ازاي هرماه اعم ازن -1

 باشد. شمسی می کاملسال  سهمدت اجاره :  -5

الزم و ضروري بوده و در صورت عدم رضايت از نحوه مدت اجاره  در طول رضايت شهرداري از نحوه ارائه خدمات مستاجر تبصره:

 ه لغو قرارداد خواهد بود./عملکرد مستاجر شهرداري مجاز ب

 بانک ملی  3100000023003ريال و واريز وجه بحساب  500.000/-خريد اسناد مزايده به مبلغ  -3

مبلغ بايد متقاضی که باشد  میريال  54.054.000 مبلغ تضمين شرکت در مزايده : سپرده شرکت در مزايده مبلغ -4

شعبه نزد بانک ملی  0100080430003با به شماره به حساب سينقدی مذکور را بصورت ضمانتنامه بانکی يا 

 .نمايد شهرداری ارائهاسناد مزايده به همراه اسناد  بشرويه واريز و فيش مربوطه را

ضمانتنامه بانکی در وجه  ابنيه و تجهيزات کشتارگاه، ،است برابر قيمت کارشناسی تاسيساتمستاجر موظف  -2

ابنيه و  ،رت در طول دوره اجاره به تاسيساتصورت وارد آمدن خسا شهرداری می تواند در شهرداری ارائه نمايد.

 تجهيزات کشتارگاه و يا عدم پرداخت اجاره بهاء موضوع قرارداد از محل تضمين ارائه شده جبران خسارت نمايد. 

 گاز و غيرو با مستاجر خواهد بود. تلفن، برق، کليه هزينه های آب، -0

 زحمه روحانی و غيرو با مستاجر خواهد بود.حق ال هزينه های عوارضات دامپزشکی، -3

 العمل شهرداری و مصوبات شورای محترم اسالمی شهر خواهد بود.ردريافت هزينه کشتار براساس دستو -8

تبصره:نرخ عوارض و خدمات اضافی در کشتارگاه براساس مصوبات اعالم شده شورای اسالمی شهر بوده و مستاجر 

 طرف شهرداری خواهد بود. های ابالغی از مکلف به رعايت نرخ

 باشد. مستاجرمي هتماماً بعهد كسورات قانوني قرارداد في مابين، -9

تضمين حسن انجام کار ده درصد کل مبلغ مورد پيمان است که به صورت واريز نقدی و ضمانت نامه بانکی اخذ  -10

 خواهدشد.
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 ده شوند:تمام اسناد مزايده در پاکتهای مشخص شده گذار نحوه تنظيم اسناد مزايده:

 الف : سپرده شرکت در مزايده پاکت  -1

 شامل:متقاضی ی يمدارک شناساب: پاکت  -5

اصل  -تصوير مصدق روزنامه رسمی کشور و آگهی تاسيس و تغييرات شرکتاساس نامه شركت شخاص حقوقي:ا -

تعهد نامه قانون منع مداخله  برگ -ارائه گواهی صالحیت ايمنی و ديگر مدارک الزم  -برگه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی 

       شرايط شرکت در مزايده –کارکنان دولت درمعامالت دولتی

برگ تعهد نامه قانون منع  -کپی سوابق کاری -کپی گواهينامه -کپی کارت ملی -کپی شناسنامهاشخاص حقيقي: -

 شدن ائه گواهی عدم سوء پيشينه در صورت برندهار-مداخله کارکنان دولت درمعامالت دولتی

 برگ پيشنهاد قيمت بدون قلم خوردگی و با خط خوانا مهر و امضاء شده پاکت ج:  -3

به دبيرخانه 03/10/1398مورخ شنبهبعداز ظهر روز 14پاکت در لفاف مناسب الک و مهر شده تا ساعت  سههر  -4

 شهرداری تسليم و رسيد دريافت نمايند.

ق جلسات تشکيل و تادر محل ا صبح10 ساعت يکشنبه روز 08/10/98ون معامالت در مورخ يجلسه کميس -2

 پاکتهای پيشنهاد دهندگان باز و قرائت خواهد شد.

 برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهدشد. -0

 ساير شرايط:

ر مامور اداره دامپزشکی بايد هرگونه کشتار در غيرساعت اداری با هماهنگی و صدور مجوز شهرداری و با حضو -1

 انجام شود.

 تأمين نيروي انساني مورد نيازبعهده مستاجرخواهدبود و شهرداري در اين خصوص هيچگونه تعهدي ندارد. -5

درصورت شرايط مساوي متقاضيان اولويت باشركتهاي خدماتي صالحيتداركه داراي مجوز قانوني هستند وافراد داراي  -3

 سابقه انجام كارخواهدبود.

کليه تعميرات جزئی مربوط به وسايل و لوازم تحويلی و نيز تاسيسات و مستحدثات موجود با مستاجر و تعميرات  -4

 اساسی و ضروری با شهرداری خواهد بود.

 ت پسماند محل با مستاجر خواهد بود.يتخليه فاضالب و مدير -2
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 تامين خودرو حمل گوشت توسط شهرداری و باشرايط ذيل خواهد بود: -0

و برای يک مرحله در روز در اختيار مستاجر قرار بوده تفاده از خودرو شهرداری صرفا بابت توزيع گوشت اس :الف

خواهد گرفت و درصورت نياز مستاجر به استفاده از خودرو حمل گوشت در خارج از ساعات اداری با درخواست 

 کتبی و براساس مبلغ اعالمی شهرداری در اختيار قرار خواهد گرفت. 

داخت هزينه های بيمه، الستيک، روغن، سوخت و تعميرات ناشی از قصور راننده که توسط کارشناس شهرداری پر :ب

 تاييد شود با مستاجر خواهد بود.

صالحيت فنی راننده حمل گوشت بايد به تاييد دواير شهرداری برسد و از بکارگيری رانندگان فاقد مدرک معتبر  :ج

 خودداری گردد.

 می باشد قصور مستاجر به تاسيسات کشتارگاه و ماشين حمل گوشت بعهده نامبرده  خسارات ناشی از  -3

 استفاده از پيش سرد کن کشتارگاه در موارد خارج از کشتار روزانه ممنوع می باشد. -8

شهرداری ارائه  دايره درآمد مستاجر موظف است گزارش روزانه کشتار دام را بصورت مکتوب و به تفکيک به  -9

 نظارت بر حسن انجام قرارداد با واحد خدمات شهری می باشد.ضمنا  نمايد.

 مستاجر ملزم به رعايت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی می باشد.  -10

 باشد.   شهرداري در رد ياقبول يك ياتمامي پيشنهادات مختارمي -11

 

 نام و امضاء و اثر انگشت متقاضي                                                                                                     شهرداري بشرويه

  مهر شرکت                                                                                                                                                  


