
 

 

 

 .اردادهاي شهرداري بافق مراجعه گرددناد به واحد قردريافت اصل اسجهت . هيچ اعتباري جهت شركت در مزايده ندارد سنادااين   

 مزايده  الصهخ

 .به فروش رساندطريق مزايده از  ضايعات رابدينوسيله به اطالع می رساند شهرداري بافق در نظر دارد 
 

میدان امام  –بافق  –به شهرداري بافق به آدرس یزد  21/80/79حداکثر تا روز شنبه مورخ  مزایدهشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق  (1

 . اري بافق مراجعه نمایندشهرد–حسین 

می باشد و کلیه پیشنهادات در روز  21/80/79حداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز یكشنبه مورخ  (2

 ( 81211118188: تلفن تماس امور قراردادها.) در شهرداري بافق مفتوح می شود 21/80/79دوشنبه مورخ 

بانك تجارت شعبه بافق به نام  1811871188بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  ریال می باشدکه می 1208880888 مزایدهشرکت در  مبلغ سپرده (3

 .نامه بانكی باشد شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد می هرگونه خط (4

 .می باشد شهرداري بافق انبار -بافق -درس یزدبه آ ضایعاتمحل تحویل  (5

 . قیمت ارائه دهند دپیشنهاددهندگان بایستی ضمن بازدید، نرخ خود را براساس جدول پیشنها

 .در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادي شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی کمتر باشد آگهی تجدید خواهد شد (6

 .باشد هاد مختار میشهرداري در رد یا قبول پیشن (7

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده  و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد می مزایدهکلیه اسناد  (8

  نامه شرکت در مزایده پاکت الف شامل ضمانت -2

، دعوتنامه و (اشخاص حقوقی ) ین تغییرات روزنامه رسمی آخر و اساسنامه شرکت و(  اشخاص حقیقی) پاکت ب شامل کپی شناسنامه و کارت ملی  -1

  .قرارداد تیپ امضاء شده شهرداري بافق

 .پاکت ج شامل مبلغ پیشنهادي می باشد -1

شده  به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و مهر خریدارشامل پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مزایده و مشخصات پاکت د  -1

 .تحویل دبیر خانه گردد

 . تضمین برنده اول و دوم، نزد مزیده گزار نگهداري و تضمین سایر مزایده گران بازگردانده می شود  گشودن پیشنهادهاي قیمت،از  پس (9

 قراردادپیشنهادي خود، به انعقاد  به او، با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت فروشندهروز پس از ابالغ  9باید حداکثر تا  مزایدهبرنده : 2تبصره

 .ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد فروشندهبدون هیچ تشریفات قضائی به نفع  مزایدهدر غیر اینصورت تضمین شرکت او در . مبادرت نماید

دوم  برندهضبط می شود و  نفع فروشندهاو به  همزایدحاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در   در مهلت پیش بینی شده،چنانچه برنده اول :1تبصره

 .تجدید خواهد شد زایدهم ضبط و فروشندهبه نفع وي تضمین   و در صورت امتناع نفر دوم،شود  اعالم می زایدهبه عنوان برنده م

 .اعالم برنده براساس قرعه کشی انجام خواهد شد ،در صورت وجود دو یا چند پیشنهاد مشابه (11

 .خواهد بود خریدارنی و قراردادي به عهده کلیه کسورات قانو (11

 . ماه داراي اعتبار باشند 2بایستی تا  مزایدهقیمت هاي پیشنهادي پیشنهاددهندگان از تاریخ افتتاح پاکتهاي الف و ب و ج و د  (12

تضمین بانكی یا اسناد خزانه  خریداردرصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از  28هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  (13

 . دریافت می داردبه عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی 
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 فروشمزايده برگ پيشنهاد قيمت 

پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات  .................................به شماره ملی ......................................... اینجانب 

ع مداخله کارمندان دولت و معامالت دولتی و پس از بازدید کامل از دعوتنامه شرکت در مزایده، شرایط قرارداد، عدم مشمول بر الیحه قانونی راجع به من

 :ایممحل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ کارهاي مورد مزایده پیشنهاد و موافقت خود را به شرح ذیل اعالم می نم

 :نتخاب شوم تعهد می نمایم کهچنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مزایده ا

بالغ بعنوان برنده اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مزایده امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات، حداکثر از تاریخ ا( 2

 .مزایده تسلیم نمایم

قبول دستگاه مزایده گزار قرار گیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نشده  بدینوسیله موافقت و تأئید می نمایم که هرگاه این پیشنهاد مورد (1

 .است، این پیشنهاد و ابالغ قبولی به عنوان یك تعهد الزم االجراء براي پیشنهاددهنده تلقی گردد
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 ضايعات فلزيفروش قرارداد 

 : طرفين قرارداد  -1ماده 

به همراه شررایط و دیگرر مردارک الحراقی آن کره یرك       این قرارداد  ............................مورخ  ......................با توجه به صورتجلسه کمیسیون معامالت به شماره 

بین شهرداري بافق با نمایندگی سید علی نوروززاده شهردار بافق که از ایرن پرس در ایرن قررارداد      مجموعه غیر قابل تفكیك است و قرارداد نامیده می شود

بره شرماره    ..............به نمایندگی آقاي  ................................و کد اقتصادي  ..............به شماره ثبت  .....................نامیده می شود از یك طرف و شرکت  فروشنده

 . دیدند نامیده می شود از طرف دیگر ، منعقد و طرفین متعهد به اجراي مفاد آن گر خریدارکه از این پس در این قرارداد  .....................ملی 

 :موضوع قرارداد  -2ماده 

 از انبار همراه با پاکسازي محل دپو آنها شامل بارگیري، حمل و خارج نمودن کاالي مذکور ضایعات فلزيفروش عبارت است از 

 : مدت قرارداد  -3ماده  

روز  سره اشد و پس از ابالغ خریدار می بایسرت رررف مهلرت    روز می ب 28زمان قرارداد از تاریخ ابالغ به خریدار و پس از واریز کل مبلغ پیشنهادي به مدت 

 .نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادي و ارائه رسید بانكی آن اقدام نماید

ررف مهلت مقرر اقدام نموده و خرروج اقالمری کره توسرط      فروشندهخریدار مورف است نسبت به بارگیري و حمل اقالم مورد مزایده مطابق با نظر : تبصره

 .اعالم می گردد را در اولویت کار خود قرار دهد فروشنده

 : مبلغ قرارداد  -4ماده 

 . می باشد( ریال  ...............................به حروف )ریال  .................مبلغ موضوع قرارداد سقف 

ی بودن مقادیر، متناسب با مقادیر واقعی در پایان کار و مردارک  مبلغ اولیه واریز شده از سوي خریدار بصورت علی الحساب بوده و با توجه به تقریب: 2تبصره

در صورت کاهش و یا افزایش مقادیر کار هیچگونه اعتررا  و یرا ادعرایی     خریدارتوزین باسكول محموله ها تعیین و مالک عمل معامله قرار خواهد گرفت و 

 .نخواهد داشت

 .  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برعهده خریدار می باشد: 2تبصره

 :نحوه دريافت -0ماده

) روز با مراجعه به امور مالی شهرداري نسبت به پرداخت نقدي کل قیمت پیشرنهادي   سهخریدار می بایست پس از ابالغ نتیجه مزایده حداکثر ررف مدت 

رآوردي حجم اقالم موضوع قرارداد محاسبه گردیده، اقدام نماید و سپس با مراجعره بره محرل دپرو و     که بر مبناي مقادیر تخمین و ب( بصورت علی الحساب 

بدیهی است همزمان با خروج اقالم موضوع مزایده از محل دپو، خریدار مورف است نسربت بره   . نگهداري اقالم نسبت به بارگیري و خروج آن ها اقدام نماید

در غیرر  . و قیمت احجام واقعری اقرالم مرورد مزایرده اقردام نمایرد      ( بصورت علی الحساب ) پیشنهادي پرداخت شده پرداخت نقدي مابه التفاوت قیمت کل 

 .اینصورت از بارگیري و خروج اقالم موضوع مزایده جلوگیري به عمل خواهد آمد

 .می باشد انبار شهرداري بافقمحل تحویل اقالم : تبصره

 :  اتتضمين انجام تعهد-6ماده 

که براي طول مدت قرارداد معتبر درصد از مبلغ کل قرارداد  28معادل جهت جلب اطمینان از انجام تعهدات خود، ضمانت نامه بانكی می بایست خریدار 

روج کلیه تضمین فوق الذکر پس از بارگیري و خ. بوده و بالقید و شرط و قابل تمدید باشد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به فروشنده تسلیم نماید

اتمام موضوع  اقالم موضوع قرارداد و انجام تسویه حساب هاي الزم نزد فروشنده باقی خواهد ماند و پس از اخذ تایید کتبی از واحد هاي مربوطه مبنی بر

 . قرارداد و در صورتی که موجبی براي ضبط آن نباشد به خریدار مسترد می گردد
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 تعهدات خريدار -7ماده  

مین کلیه ماشین آالت و نیروي انسانی مورد نیاز جهت بارگیري و حمل کالً بعهده و هزینه خریدار می باشرد و در صرورت ارائره خردمات از     تهیه و تا -9-2

 .  درصد باالسري از حساب خریدار کسر می گردد 22طرف فروشنده کلیه هزینه ها با احتساب 

نه میبایست توسط خریدار باسكول شده و قبو  آنها با ذکر مشخصات کامل بره تاییرد واحردهاي    کلیه اقالم موضوع قرارداد در هنگام خروج از کارخا -9-1

 .کلیه هزینه هاي این بند برعهده خریدار می باشد .مربوطه برسد و همچنین در هنگام توزین حضور نماینده فروشنده الزامی است

نظیر آب اشامیدنی، غذا، محل استراحت و اسكان و سایر خدمات جانبی مربوطه بعهرده و   تهیه و تامین کلیه امكانات رفاهی مورد نیاز پرسنل خریدار -9-1

 .هزینه خریدار می باشد

فروشرنده   خریدار اذعان می دارد که در انجام این معامله هیچگونه حق داللی، کمیسیون و نظایر آن نپرداخته و چنانچه خالف این امر به اثبات برسد -9-1

 .طه با وي رفتار خواهد شدبرابر مقررات مربو

اهرد  خریدار متعهد است کلیه قوانین کار و امور اجتماعی را در خصوص کارکنان خود اعمال نماید و فروشنده از این بابرت هیچگونره مسرئولیتی نخو    -9-2

 .پذیرفت

 .وشنده از این بابت مسئولیتی نخواهد پذیرفتخریدار مسئول حفارت و حراست از کلیه ماشین االت و ابزارآالت مورد نیاز خود می باشد و فر -9-6

بدیهی است در صورت . نسبت به خروج کلیه اقالم موضوع قرارداد از سایت و پرداخت بهاء ان اقدام نمایدخریدار مكلف است ررف مهلت تعیین شده  -9-9

محاسربه و از  ریال بره عنروان جریمره     208880888ازاء هر روز مبلغ  بروز تاخیر در پرداخت وجه و یا تاخیر در اقدام به موقع هر یك از تعهدات قراردادي به

 .دمحل سپرده انجام تعهدات خریدار و یا سایر مطالبات وي کسر خواهد نمود و خریدار از این بابت حق هرگونه اعترا  را از خود سلب می نمای

 .این قرارداد از هر حیث تابع قوانین جمهوري اسالمی ایران می باشد -9-0

 .ندارد کالً یا جزئاً غیر به را قرارداد موضوع اجراي و انجام واگذاري حق خریدار -9-7

 .یگیردالتفاوت تعلق نم و مابه یلگونه تعد چیقرارداد ه ینا واحد تیمبه ق -9-28

نمی باشد و متعهد است که ترا   11/28/2119خریدار تاکید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب  -9-22

در صورتیكه احراز شود خریدار مشمول قانون مزبور بروده  . پایان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در اجراي قرارداد سهیم و ذینفع نكند

ت فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشرخیص خرود   و یا بر خالف تعهد فوق الذکر رفتار کند خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ، تضمینا

 .تعیین و از دارایی فروشنده استیفاء کند

و در خریدار با امضاء قرارداد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ،وضعیت بازار ، قیمت کراال و غیرره اطرالع کامرل داشرته       -9-21

 .ذر عدم اطالع معتذر گردد اجراي قرارداد نمی تواند به ع

ضامن هر گونه نقص و عیبی است که به تجهیزات و تاسیسات شهري، به اشخاص و اموال اشخاص ثالث چه در حین ساعات کاري و چه در  خریدار -9-21

در این مورد باید به  فروشندهت و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داش فروشنده، به عهده وي مباشد و خریدارساعات غیرکاري ناشی از قصور 

، از خریداربه سبب عملیات انجام شده  فروشندهو حتی در صورتی که  بوجود نیاید خریدارگونه اي عمل نماید که درگیري یا پیامد مالی و حقوقی براي 

 .مسئول جبران خسارات وارده می باشد خریدارسوي مراجع قضایی محكوم گردد 

 : ش كاالي مورد قرارداد افزايش يا كاه -8ماده 

تا بیست و پنج درصد موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد بره ایرن ترتیرب بره همران       خریدارمی تواند تا قبل از زمان تحویل کاال بدون توافق فروشنده 

 . نسبت از مبلغ قرارداد کاسته یا به مبلغ قرارداد افزوده می شود 
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 : يش بينی حوادث قهريه و غير قابل پ -9ماده 

د رررف  در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجراي قرارداد غیر ممكن گردد هر یك از طرفین مكلف هسرتن 

 . مدت دو روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تالش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند 

ه تلقی نموده با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امكان پذیر نباشد هر یك از طرفین حق دارد قرارداد را خاتم چنانچه

 . و به طرف دیگر ابالغ نماید 

 . قاهره بر مدت قرارداد افزوده می شود  در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجراي قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد و مدت قوه

 كسورات قانونی -15ماده 

 . می باشد خریدارپرداخت کلیه کسورات قانونی متعلق به این قرارداد به عهده 

 فسخ قرارداد -11ماده 

 :نماید فسخ را قرارداد می تواند فروشندهزیر  موارد در

 انجام قرارداد به مدت بیش از پنج روزتاخیر در  -2

 .غیر به قرارداد واگذاري  -1

 . خریدار شرکت انحالل  - 1

 .خریدار ورشكستگی  -  1

 . قرارداد 22-9بند  موضوع فروشنده قانونی ممنوعیت شمول -2

ادن تشریفات قضایی و می رساند و بدون احتیاج به انجام دخریدار قرارداد را به یكی از علل مشروحه فوق فسخ نماید مراتب را کتباً به اطالع فروشنده هرگاه 

 .نماید ضبط و اداري مبلغ تضمین یا سپرده حسن انجام تعهدات را به سود خود وصول

 . استحقاق دارد عالوه بر ضبط تضمینات فروشنده جبران خسارت وارده را نیز از دارایی وي مطالبه نماید  فروشندهدر صورت فسخ قرارداد ، 


