اسناد مزایده اجاره کشتارگاه دام شهرداری
شهربابک

پاییز 99

اسناد مزایده واگذاری (اجاره )کشتارگاه دام شهرداری شهربابک
شهرداری شهربابک در نظر داردبه استناد بند  3صورتجلسه شماره 135نسبت به واگذاری کشتارگاه دام خود واقع
درجاده رباط از طرق برگزاری مزایده عمومی به افراد ذیصالح و یا بخش خصوصی اقدام نماید.لذا ازکلیه متقاضیان
دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از کشتارگاه مورد نظر جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به واحد
امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره 34112007تماس حاصل نمایند .
مبلغ سپرده شرکت در مزایده100.000.000ریال (یکصد میلیون ریال) که به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز
وجه به حساب شماره1335160769بانک ملت به نام شهرداری شهربابک
قیمت پایه اجاره ماهانه کشتارگاه10.000.000ریال (ده میلیون ریال ) می باشد
شرایط عمومی :
-1واریز مبلغ 1.500.000ریال جهت خرید اسناد مربوطه الزامی می باشد وفیش واریز پیوست اسناد مزایده گردد.
 -2شرکت کنندگان جهت اخذ مدارک به دبیرخانه شهرداری مراجعه با ارائه فیش واریزی نسبت به خرید فرم اسناد
مربوطه اقدام نمایند.
-3آخرین مهلت تحویل اسناد پیشنهاد ها به دبیر خانه شهرداری تا ساعت14روز شنبه مورخ 1399/10/06وتاریخ
بازگشایی آنهاراس ساعت 10روزیک شنبه مورخ 1399/10/07در محل شهرداری شهربابک
-4رعایت قانون منع مداخله کارکنان و نمایندگان مجلس در معامالت دولتی مصوب سال1337و اصالحات بعدی
آن الزامی است که برنده مزایده مکلف است در کلیه مراحل نسبت به رعایت مفاد آن اقدام نماید.واذعان واعتراف
نموده که مفاد آن آگاهی کامل دارد.
-5هنگام انعقاد قرارداد تحویل تضمین بابت حسن انجام تعهدات و سالم نگه داشتن وسایل و ساختمان کشتارگاه
به صورت ضمانت نامه بانکی به مبلغ20.000.000.000ریال(بیست میلیارد ریال ) و همچنین یک فقره
.چک طبق براورد شهرداری جهت تخلیه مکان و  12فقره چک در خصوص اجاره بهاء کشتارگاه الزامی میباشد

-6به پیشنهاد مخدوش ،مبهم و فاقد سپرده شرکت درمزایده وپیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مزایده
برسد یا شرایط و ضوابط مزایده را رعایت نکرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-7متقاضی اذعان و اعتراف نموده که با آگهی و علم کافی از مفاد اسناد مزایده فوق پیشنهادقیمت داده و در آینده
حق هرگونه اعتراض و یا ادعای جهل را از خود سلب و ساقط نمود.
-8پیشنهادات رسیده با حضور کلیه اعضاءکمیسیون معامالت که در روزیک شنبه مورخ 1399/10/07راس ساعت
10در محل شهرداری شهربابک تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد و برنده مشخص ظرف مهلت مقرردر آیین
نامه مالی به برنده جهت انعقاد قراردادابالغ خواهد شد .حضور شرکت کنندگان در کمیسیون معامالت با هماهنگی
قبلی بالمانع است .
-9کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات
 -10کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته و یا به تشخیص مدیریت تا  20روز پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم
خواهد کرد.
 -11سپرده نفرات اول ،دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند .چنانچه نفر اول یا برنده
مزایده از انعقاد قرارداد امتناع ورزد ،سپرده نامبرده به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم انعقاد قرارداد خواهد شد و
چنانچه نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نماید سپرده نفر دوم به نفع شهرداری ضبط و نفر سوم به عنوان برنده
مزایده اعالم خواهد شد و در صورتی که نفر سوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نماید سپرده نفر سوم نیز به نفع
شهرداری ضبط و کل مزایده باطل اعالم خواهد شد.
 -12جعل مدارک مرتبط قابل ارائه به شهرداری موجب فسخ قرارداد و ضبط کامل ضمانت نامه گردیده و پیگرد
قانونی دارد.
 -13پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را در سه پاکت الف ،ب و ج الک و مهر شده و پاکت الف محتوی
ضمانت نامه معتبر بانکی با حداقل سه ماه اعتبار یا فیش واریزی بحساب شماره 1335160769سپرده شهرداری،
پاکت ب محتوی آگهی مزایده ،اساسنامه شرکت( در صورتی که پیشنهاد دهنده دارای شرکت باشد) به انضمام

تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ،گواهینامه صالحیت مستاجر و مجوزهای الزم ،صالحیت کار، ،
رزومه(سابقه کار) و ارائه حسن سوابق کاری و در صورت لزوم پروانه بهره برداری (کسب) مورد تقاضا و تائیدیه
های اصناف ،بهداشت و اداره دامپزشکی در خصوص تائید صالحیت فرد شرکت کننده و پاکت ج محتوی برگ
پیشنهاد قیمت بر اساس فرم پیوست که باید به عدد و حروف بدون قلم خوردگی نوشته و زیر آن مهر و امضاء مجاز
و تعهد آور شرکت و آدرس و شماره تلفن و کد پستی ذکر شده و همه پاکتها را الک و مهر نموده به دبیرخانه
محرمانه اداره حراست شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.
 -15سایر شرایط و جزییات در اسناد و قرارداد که با برنده مزایده تنظیم خواهد اعمال میگردد.
 -16قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد بر طبق آئین نامه مالی شهرداریها و آخرین اطالحات و شرایط و
ضوابط ذکر شده در آن مالک عمل طرفین خواهد بود.
 -17مبلغ قرارداد مطابق با نرخ برنده مزایده مقطوع گردیده و هیچگونه تعدیل ،مابه التفاوت و غیره تا پایان قرارداد
به آن تعلق نمی گیرد.
ماده -2تعهدات
 – 1مستاجر متعهد میگردد ممنوع المعامله نباشد.
 – 2مورد اجاره صرفاً برای کشتار دام می باشد به هیچ وجه حق تغییر کاربری را ندارد.
 – 3مستاجر حق واگذاری یا انتقال موضوع قرارداد را به هیچ عنوان از عناوین ،نمایندگی ،وکالت ،صلح حقوق،
اجاره و مشارکت و غیره را ولو کامل و جزء اعم از اصل یا مازاد به اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی حتی به
اقربای سببی و نسبی خویش به هیچ صورت ندارد .در اینصورت
 -4مستا جر مکلف است نسبت به موارد اصالحی که توسط دستگاه نظارت بهداشتی (اداره دامپزشکی شهرستان و
مرکز بهداشت) تذکر داده می شود اقدام نمایند در صورت عدم انجام موارد اصالحی توسط پیمانکار تمام مسئولیت
و تمام ضرر و زیان احتمالی (با نظر خدمات شهر شهرداری)وارد شد متوجه پیمانکار بود و با درخواست اداره

دامپزشکی در صورت عدم صالحیت پیمانکار قرارداد یک جانبه از طرف شهرداری فسخ و ضمانت به عنوان وجه
التزام به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 -5حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات ،ابنیه ،اموال منقول و غیر منقول آن برعهده مستاجر میباشد و باید در
انقضاء مدت ،مورد اجاره تجهیزات آن را صحیح و سالم تحویل دهد .بدیهی است در صورت ورود خسارت
مستاجر ضامن نقایض وارده می باشد.
-6مکان مورد اجاره به روئیت مستاجر رسیده و مستاجر تمامی شرایط و امکانات و مکان مورد نظر را تایید و شرایط
را پذیرفته است.
 -7کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات و بیمه و انواع عوارض محلی و استانی و شهرداری برعهده مستاجر می باشد.
و بعد از اتمام قرارداد نسبت به ارائه تسویه حساب عوارضات اقدام نماید.
-8مستاجر به هیچ عنوان حق تغییر کاربری ندارد.
 -9مستاجر موظف به نظافت و تنظیف و رعایت اصول بهداشتی در داخل از محل می باشد و از انجام هر عملی که
باعث مخدوش شدن چهره محیط و زیبا سازی محل می گردد پرهیز نماید در غیر این صورت برابر مقررات و
قوانین شهرداری با مستاجر برخورد خواهد شد.
 -10تغییر در نمای محل فقط با دستور کتبی و طبق نظر شهرداری امکان پذیر می باشد و مستاجر حق هیچگونه تغییر
در نمای محل را ندارد.
 -11جعل مدارک الزم جهت ارائه به شهرداری موجب فسخ قرارداد و ضبط کامل ضمانتنامه و پیگردهای قانونی
می شود.
-12با استناد ماده  18آئین نامه مالی ،شهرداری می تواند  %25مبلغ قرارداد از میزان کار یا جنس موضوع قرارداد را
کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت قرارداد به مستاجر ابالغ کند.

-13پرداخت هزینه آب و برق و گاز و هزینه نگهداری و تامیین آب مازاد و ...مورد اجاره بر عهده مستاجر می
باشد.
-14عدم تادیه بدهی ها و هزینه هایی که بر عهده مستاجر است موجب حق فسخ برای شهرداری خواهد بود ودر
عین حال شهرداری با ارائه مدارک حق وصول آنرا از مستاجر دارد.
 -15در صورت کشف فساد ،اعتراضات مردمی ،تذکر نهاد های نظارتی بر کشتارگاه از جمله اداره دامپزشکی،
بهداشت ،صنف قصابان و اغذیه فروشان و عدم رعایت مفاد قرارداد،مسئولیت بعهده مستاجر بوده و در صورت عدم
پاسخ مناسب طی مدت یک هفته موجر ضمن ضبط ضمانت نامه و دریافت اجاره تا پایان واگذاری مجدد مجاز به
فسخ یک طرفه قراردادخواهد بود.
-16محل مذکور با وضع موجود تحویل برنده میگردد و همانگونه تحویل باز پس گرفته میشود در صورت ابالغ
شهرداری جهت تخلیه وتحویل زودتر از موعد اتمام قرارداد،مستاجر مکلف به تحویل مورد اجاره ظرف مهلت مقرر
میباشد.
-17طرفین ،خصوصا مستاجر اقرارو اظهار داشته و می دارد که هیچ گونه وجه مالی به عنوان سرقفلی،صنفی ،حق
کسب و پیشه و یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی طرف قرارداد به شهرداری
تسلیم و پرداخت نگردیده ،و طرف قرارداد متعهد به تخلیه و تحویل مورد قرارداد در صورت فسخ و یا اقاله و
.همچنین بعد ازانقضاء مدت این قرارداد به شهرداری می باشد
-18شهرداری شهربابک می تواند در پایان قرارداد در صورت عدم توافق جهت تمدید قرارداد محل مورد نظر را به
شخص دیگری واگذار ویا به مزایده گذارد و مستاجر حق هرگونه ادعا در محل مذکور را از خود سلب و ساقط
مینماید.
-19کلیه ابنیه و وسایل موجود در کشتارگاه توسط جمعدار اموال شهرداری لیست برداری شده و بطور سالم تحویل
مستاجر میگردد که پس از پایان قرارداد به همان صورت که تحویل مستاجر گردیده ،می بایست آن را بدون کم و
کاست وخسارت مسترد و مجدد اً شهرداری تحویل نماید.در غیر این صورت طبق براورد کارشناس شهرداری

خسارت وارده از محل ضمانت نامه و در جهت عدم تکافو از اموال مستاجر مستقیما و بدون مراجعه به مراجع قضایی
ضبط خواهد نمود.
-20مدت واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد.
-21پرداخت حق السعی ،حقوق و مزایا ،مالیات حقوق ؛بیمه حق سنوات ،عیدی ،حق لباس ،حق بن ،حق مرخصی
،ایام تعطیلی وغیره مربوط به کارگرانی که در کشتارگاه بکارگیری می گرددند بعهده مستاجرمی باشد .وشهرداری
هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.
 -22کلیه کسورات قانونی شامل بیمه ،مالیات بر ارزش افزوده برارزش افزوده و ،عوارض دامپزشکی ،هزینه نقل و
انتقال دامپزشک و ناظر ....به عهده برنده مزایده می باشد.
-23هزینه تخلیه مخزن های خونابه (سپتینگ) حمل و دفن بهداشتی خونابه(بصورت روزانه) و اتالف حیوانات
موذی حمل و دفن ضایعات ّ ،سوزاندن الشه های معیوب هزینه تایدیه های دامپزشکی ،شبکه بهداشتی و در مانی
،محیط زیست ،و سایر هزینه های جانبی بعهده برنده مزایده (مستاجر) میباشد .
-24مستاجر ملزم به رعایت دستورالعمل و بخشنامه های ارگانهای (دامپزشکی ،شبکه بهداشت ودرمان ،محیط
زیست و شهرداری )میباشد .
-25نظارت بر حسن انجام کار و رعایت موارد مندرج در قرار داد اجاره بعهده اداره خدمات شهری شهرداری
میباشد.
-26مستاجر موظف به شستشوی دائم و مکرر سالن کشتارگاه با مواد ضدعفونی کننده ،رعایت مسائل بهداشتی و
محیط زیست ،استفاده از کوره الشه سوزی دام های بیمار و بارگیری و دفع ضایعات و مواد زاید دامهای ذبح شده
میباشد .
-27مستاجر موظف به اجبار نمودن کارکنان جهت (استفاده از لباس و کفش مناسب و دستکش و ماسک ) بارعایت
اصول بهداشتی میباشد .

 -28مستاجر موظف به تهیه کارت بهداشت برای پرسنل و رعایت ضوابط و مقررات شبکه بهداشت و درمان سازمان
نظام پزشکی ،سازمان محیط زیست و سایر مراجع ذیربط می باشد .
 -29مستاجر موظف به ثبت و ضبط آمار کشتار دامها بصورت روزانه است و لیست را تحویل ناظر شهرداری نماید
و شهرداری مجاز است در صورت صالحدید امار کشتار هر قصاب به مردم اطالع رسانی نماید تا مردم با خاطر
اطمیان اقدام به خرید گوشت نماید.
-30مستاجر موظف به هماهنگی با شهرداری در زمان و روزهای ذبح دام میباشد .
-31تهیه ماشین حمل گوشت یخچال دار که توسط دامپزشکی مورد تایید صورت پذیرفته باشد ،برعهده مستاجر می
باشد .
-32قیمت پایه( اعالمی واحد خدمات شهر) به مبلغ ماهیانه10.000.000ریال میباشد و به قیمت پیشنهادی
9%ارزش افزوده اضافه می گردد(.ارزش افزوده  %9مربوط به سال 99میباشد  ،هر گونه افزایش قابل تغییر خواهد
بود).
 -33هر گونه حادثه برای افراد و کارگرانی که به کار گمارده می شوند حوادثه طبیعی غیر متقربه مسئولیت آن
برعهده مستاجر می باشد و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.
-34تعرفه ذبح انواع دام از سوی شهرداری به مستاجر ابالغ می گردد ومستاجر حق افزایش آن راندارد.
-35مستاجر حق تعطیل وعدم خدمت دهی به قصابان و یا استفاده از کشتارگاه جهت موارد دیگر غیر کشتار دام را
تحت هیچ شرایطی ندارد .
-36مستا جر حق ذبح دام بیمار و دارای بیماری های واگیر دار دامی را ندارد ودر صورت احراز تخلف در این زمینه
ویا گزارش سازمان پزشکی و دیگر مراجع ذیصالح مسئولیت آن بعهده مستاجر میباشد .مستاجر فقط در قبال معرفی
نامه کتبی از شبکه دامپزشکی حق پذیرش دامهای بیمار را خواهد داشت.

-37هر گونه خسارت توسط مستاجر و نیرو های شاغل در کشتار گاه و سایر عوامل به ابنیه تاسیسات آب  ،برق ،
تلفن ،گاز،و زیر ساخت های کشتارگاه بعهده مستاجر می باشد و می بایستی نسبت به اصالح آن اقدام نماید در غیر
این صورت از محل ضمانت نامه باز سازی خواهد شد .
-38از مستاجر یک چک ضمانت و 12فقره چک بانکی بابت اجاره ماهیانه اخذ می گردد .
 -39حفظ و نگهداری فضای سبز و درختان محوطه کشتارگاه بر عهده مستاجر می باشدو در صورت وارد نمودن
هرگونه خسارت به شهرداری (موجر) طبق قانون برخورد می شود .
-40در ایام تعطیل هر زمان که شهرداری (موجر ) یا دامپزشکی جهت ذبح دام اعالم نیاز نماید مستاجر موظف است
نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید .
-41مستاجر موظف است نسبت به تخلیه و تمیز نمودن قسمت های نگهداری دام (قسمت انتظار دام)اقدام نماید .
-42مستاجر موظف است نسبت به سم پاشی های فصلی جهت جلو گیری از شیوع بیماری اقدام نماید .
-43مستاجر موظف است نسبت به خروج دام های که بدون لیبل یا مهر دامپزشکی باشند جدا خودداری نماید .در
صورت مشاهده طبق ضوابظ و مقررات برخورد خواهد شد .
-44جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محوطه کشتارگاه جهت پیشگیری از انتقال بیماری بر عهده مستا جر می باشد.
و فقط ورود نیرو های کشتارگاه و سالخ ذبح به کشتارگاه مجاز می باشد.
-45شهرداری می تواند از محوطه فضای سبز استفاده نماید و مستاجر حق جلو گیری از این مورد را ندارد .
 -46در صورت هر گونه تخلف مستاجر ،شهرداری می تواند راسا نسبت به فسخ قرار داد به صورت یک طرفه اقدام
نماید .
-47پس از انعقاد قرار داد مستاجر موظف است نسبت به تغییر ساعت کشتار و کشتار به صورت گروه سالخی
صورت پذیرد .

-48فعالیت مداوم تصفیه خانه کشتارگاه و عدم خروج هر گونه پس آب ایجاد شده در زمان شستشو و نظافت
کشتارگاه به خارج از حوضچه تصفیه خانه ممنوع می باشد و هر گونه آلودگی خاک و آب و هوا در محدوده و
محوطه کشتار گاه ممنوع می باشد .
-49رعایت ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماند های کشاورزی برعهده مستاجر می باشد .
-50اجرای قانون مدیریت پسماند برعهده مستاجر می باشد .
-51مستاجر موظف به ارائه مستندات سنجش پارامتر های کنترل آب و ارائه به بازرسین شبکه بهداشت (کیت کلر
سنجی _کلر سنجی روزانه ثبت آن )میباشد .
-52مستاجر موظف به دفن بهداشتی لجن فاضالب می باشد .
-53مستاجر موظف است نسبت به تامین کلر باقی مانده آب در رنج مطلوب %2و %8پی پی ام اقدام نماید .
-54کلیه مراحل کشتار دام سبک و سنگین و حمل و نقل طبق موازین بهداشتی قرنطینه ای اداره کل دامپزشکی و
در حدود ظرفیت پروانه بهداشتی باشد .
-55مستاجر موظف است کلیه مقررات سازمان دامپزشکی اعم از حقوق ،پاداش ،بیمه و هزینه ایاب و ذهاب مبنی بر
به کار گیری یک نفر دامپزشک و یک نفر کارشناس جهت بازرسی بهداشتی گوشت را رعایت نماید .
-56مستاجر مو ظف است کلیه مقررات دفتر نمایندگی ولی فقیه مبنی بر بکارگیری یک نفر ناظر ذبح شرعی دام
رعایت نماید.
 .57پیمانکار موظف است نسبت به تامین سالخ مورد نیاز جهت کشتار دام اقدام نماید .و قصابان حق کشتار دام
بدون هماهنگی را نداشته و ورود قصابان به کشتار گاه در هنگام کشتار ممنوع می باشد و قصابی می تواند در کشتار
دام دخالت نماید که به عنوان سالخ به شهرداری معرفی شده باشد(حداکثر تعداد  8سالخ ) و لباس و پوشش مناسب
داشته باشد.

(الزم به ذکر است گرفتن سالخ بعد از نصب تجهیزات سنگین و با در خواست اداره خدمات شهر شهرداری انجام
خواهد شد و بعد از به کار گیری سالخ مستاجر مجاز است هزینه سالخی دام را از صاحبان دام دریافت نماید)
-58لزوم بهره برداری از پیش سرد دام سبک و سنگین طبق ضوابط دامپزشکی .
-59اخذ گواهی بهداشتی جهت الشه های صادر شده به خارج از شهرستان
-60معرفی یک نفر داغچی جهت مهر و لیبل نمودن الشه ها
-61معرفی یک نفر مورد تایید حراست دامپزشکی جهت امور لیبل و ارائه آمار روزانه
-62لزوم رعایت کشتار و تخلیه آالیش بر روی خط کشتار و رعایت تقسیم بندی سالن کشتار به قسمت تمیز و
کثیف
-63معرفی پیمانکار حمل و نقل گوشت به دامپزشکی
-64کشتار دام طبق موازین شرعی دفتر نماینده ولی فقیه و با حضور ناظر ذبح شرعی دام
-65نحو نشانه گذاری و نصب لیبل و مهر دامپزشکی دامهای کشتار شده پس از اخذ تائیدیه کتبی دامپزشکی
-66شستشو و ضد عفونی گوشت به صورت روزانه
 -67اخذ پروانه بهداشتی بهره برداری کشتارگاه دام از شبکه دامپزشکی
 -68برنده مزایده جهت عقد قرارداد می بایست ضمانت نامه بانکی به مبلغ 20.000.000.000ریال جهت
ضمانت نگهداری و تحویل سالم وسایل کشتارگاه (پیش سرد کن ها)...به شهرداری ارائه نماید.
-69در صورت نیاز شهرداری میتواند از فضای بیرون کشتارگاه استفاده نماید.
-70تامین نیروی انسانی حمل گوشت بر عهده مستاجر می باشد.

مدارک مورد نیاز
تصویراسناد مزایده حاضر که ممهور به مهر وامضا شهرداری و شرکت یا تایید متقاضی.تصویر اساسنامه آخرین آگهی تغییرات ،مجوزتاسیس شرکت و روزمه کار در این زمینه برای شرکتهای تعاونی،خدماتی ،تاسیسات و غیره ممهور به مهر شرکت
تصویر شناسنامه ،کارت پایان خدمت برای اشخاص حقیقیکارت معاینه پزشکی معتبر کلیه کارکنان کشتارگاهگذراندن دوره بهداشت عمومی کلیه کارکنان ارائه پروانه کسب مجاز و مرتبط جهت فعالیت -نامه تائییدیه از بهداشت،صنف و اداره دامپزشکی

حسین پورغریب شاهی:سرپرست اداره خدمات شهر

محسن کرمی نیا:شهردار شهربابک

توجه :کلیه اسناد بایستی دارای مهر و امضاء پیشنهاد دهنده باشند.

برگ پیشنهاد قیمت
درخواست شرکت درمزایده واگذاری کشتارگاه دام شهرداری شهربابک در سال99
(قیمت بصورت خوانا و بدون هرگونه خدشه و خط خوردگی درج گردد).
اینجانب .......................فرزند.............................به شماره شناسنامه.................................و شماره ملی
......................مدیرعامل /عضو هیئت /نماینده شرکت ........................به شناسه ملی ............................و کد
اقتصادی ...............................به آدرس ...............................................................................:شماره تلفن
..............................:ضمن مطالعه اسناد مزایده شماره .....................مورخ ..................موضوع واگذاری و حصول
آگاهی از شرایط و ضوابط واگذاری و اجاره یک واحد کشتارگاه دام واقع در شهربابک بازدید از محل کلیه
ابهامات در این زمینه را بررسی نموده و هیچ موردی که در آینده نسبت به آن ادعای جهل نمایم به چشم نخورده و
حاضر می باشم نسبت به اجاره با شرایط قید شده به میزان ماهیانه مبلغ (بعدد)..................................ریال(
بحروف)...........................................ریال و جمع کل......................... .......ریال اقدام نمایم .
در تهیه و تحویل ضمانت نامه بانکی به شماره .................................مورخ ...................یا فیش بانکی به شماره
....................مورخ ......................به مبلغ......................ریال تضمین شرکت در مزایده پیوست ارسال نموده ام و در
صورت برنده نشدن در مزایده تقاضای استرداد آن را دارم .
نام ونام خانوادگی مدیر عامل شرکت /پیمانکار
امضاء:

تاریخ:

نشانی:

این برگ تکمیل و در پاکت (ج) قرار داده شود

نام شرکت /پیمانکار
مهر شرکت /پیمانکار

فرم اقرار و تعهدنامه
*اقرار و تعهدنامه
اینجانب  ...........................فرزند  ...........................به شماره شناسنامه ..........................صادره از  .......................به
نشااانی  ............................................................................شاارکت می نمایم بدینوساایله تاکید و اقرار می نمایم که
اینجانب و شرکت تحت مدیریت مشمول ممنوعیت مقرر :
الف  :این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه ،بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع
مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصااوب دی ماه  1337نمی باشااد و چنانچه خالف این موضااوع با ثبات
برسد ،کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مزایده را مردود و تضمین را ضبط نماید.
همچنین قبول و تایید می گردد که هر گاه پیشاانهاد دهنده برنده مزایده فوق تشااخیص داده شااود و بعنوان پیمانکار،
پیمان مربوط به ثبات بر سد یا چنانچه افرادی را م شمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق ه ستند در این پیمان سهیم و
ذینفع نماید و یا ق سمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد دا شت سپرده تعهدات پیمان وی را ضبط و
خسارت وارده را که در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار بوجود می آید از اموال او اخذ نماید.تعیین میزان خسارت
وارده با تشخیص کارفرما می باشد.
این پیشاانهاد دهنده متعهد می شااود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصااابات در دسااتگاه دولتی
مشاامول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصااله به اطالع کارفرما برساااند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شااود،
بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب را بالفاصله بصورت کتبی اعالم ننماید ،نه تنها کارفرما حق دارد پیمان
را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار
را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول نماید.
مضااافا این پیشاانهاد دهنده اعالم می دارد که مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در
صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.
ب  :عدم بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار چنانچه کاشف به عمل آید که مفاد تعهدنامه حاضر خالف واقع
ا ست تمام م سئولیتهای قانونی متوجه من و شرکت تحت مدیریتم خواهد بود .عالوه بر آن شهرداری مختار خواهد
بود در هر قالبی که الزم بداند قرارداد منعقده را فسخ و مفاد قرارداد را ملغی نماید.
مهر شرکت و امضاء مجاز تعهدآور

