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 دعوتنامه شركت در مزايده 

ك به مدت يكسال تنسبت به اجاره دادن يك دستگاه فینیشر و غلبدينوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد 

 .اقدام نمايد

 

 -به آدرس یزدشهرداري بافق به  09/00/99مورخ  شنبهیكتا پایان وقت اداري روز  دریافت اوراق مزایدهشرکت کنندگان می بایست جهت  (1

 (00205450500: تلفن تماس امور قراردادها) . مراجعه نمایند  ميدان امام حسين -بافق

 می باشد 19/19/02مورخ  شنبهدوبه دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  تسلیم پیشنهاد قیمتمهلت  حداکثر (2

 تجارتبانك  5054095500ست یا به صورت واریز نقد به حساب بای که می می باشدریال  9000000000مبلغ سپرده شرکت در مزایده  (3

 .باشد یا اوراق مشارکت نامه بانكی شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

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

 .باشد شهرداري در رد یا قبول پيشنهاد مختار می (5

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده  و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد می مزایدهاد کليه اسن (6

  نامه شرکت در مزایده پاکت الف شامل ضمانت -0

، (شخاص حقوقی ا) آخرین تغييرات روزنامه رسمی  و اساسنامه شرکت و(  اشخاص حقيقی) پاکت ب شامل کپی شناسنامه و کارت ملی  -5

 .مطابقت داشته باشد مزایدهشایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید با موضوع  .دعوتنامه و قرارداد تيپ امضاء شده شهرداري بافق

 .پاکت ج شامل مبلغ پيشنهادي می باشد -0

صات مستاجر به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته و مشخها شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مزایده پاکت د  -4

 .والک و مهر شده تحویل دبير خانه گردد

 . یده گزار نگهداري و تضمين سایر مزایده گران بازگردانده می شوداتضمين برنده اول و دوم، نزد مز  گشودن پيشنهادهاي قيمت،از  پس (7

به او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود، به  موجرغ روز پس از ابال 9باید حداکثر تا  مزایدهبرنده : 0تبصره

بدون هيچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق  مزایدهدر غير اینصورت تضمين شرکت او در . مبادرت نماید قراردادانعقاد 

 .هيچگونه اعتراضی ندارد

ضبط می  مزایده گزاراو به نفع  مزایدهحاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شرکت در   شده، در مهلت پيش بينیچنانچه برنده اول :5تبصره

تجدید  زایدهم ضبط و مزایده گزاربه نفع وي تضمين   و در صورت امتناع نفر دوم،شود  اعالم می زایدهدوم به عنوان برنده م برندهشود و 

 .خواهد شد

 .مستاجر خواهد بود کليه کسورات قانونی و قراردادي به عهده (8

علم  55/00/0009متقاضی باید از الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا،نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب  (9

 .بودمسئول خسارات وارده به شهرداري خواهد  مستاجرو اطالع داشته باشد و جزء افراد یا شرکتهاي مذکور نبوده وگرنه قرارداد فسخ و 

 .مستاجر حق واگذاري کار به غير را ندارد (11
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 .باشد پرداخت هزینه هرگونه خسارت به تأسيسات شهري و اشخاص ثالث به عهده مستاجر می (11

 .محفوظ است موجرحق فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهدات مستاجر براي  (12

 .نخواهد شددر صورت قبولی یا رد پيشنهاد ، اسناد فراخوان بجز ضمانت نامه مسترد  (13

  .متقاضيان می بایست داراي تجربه و توان فنی و مالی الزم  و صالحيت انجام کار از مراجع قانونی جهت ارائه خدمات در انجام کار باشند (14

 يبراریال  02000000000و مبلغ  را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات ده درصد مبلغ کل قراردادهنگام تنظيم و عقد قرارداد  (15

 . از مستاجر تضمين بانكی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی دریافت می دارد دستگاه هاهر یك ضمانت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزايده گزار

سید علی نوروززاده

 شهردار بافق

 گر مزايده
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 برگ پیشنهاد قیمت اجاره 

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

زدید کامل از دعوتنامه شرکت در مزایده، شرایط قرارداد، عدم مشمول بر الیحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان دولت و معامالت دولتی و پس از با

 :و عوامل موجود از لحاظ کارهاي مورد مزایده پيشنهاد و موافقت خود را به شرح ذیل اعالم می نمایم محل کار و با اطالع کامل از جميع شرایط

 :چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مزایده انتخاب شوم تعهد می نمایم که

امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات، حداکثر از تاریخ ابالغ بعنوان برنده اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مزایده ( 0

 .مزایده تسليم نمایم

م و مبادله نشده بدینوسيله موافقت و تأئيد می نمایم که هرگاه این پيشنهاد مورد قبول دستگاه مزایده گزار قرار گيرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظي (5

 .و ابالغ قبولی به عنوان یك تعهد الزم االجراء براي پيشنهاددهنده تلقی گردداست، این پيشنهاد 

 

ف
ردی

 

 موضوع مزایده
قيمت پایه اجاره 

 (ریال)ماهيانه

پيشنهادي مبلغ اجاره 

 (ریال) ماهيانه
پيشنهادي مبلغ اجاره 

 (ریال)ساليانه 

 0209990999 اجاره دادن یك دستگاه فينيشر  1
  

 1309990999 ك آهنی استاتيكتگاه غلاجاره دادن یك دست 
  

 

 

 

 .هر يك از مكان های مورد مزايده به بیشترين قیمت اجاره پیشنهادی واگذار می گردد و مجموع مبالغ مورد نظر نمی باشد: توجه

 :شماره تلفن همراه                                :     شماره تلفن                                                                            :آدرس دقیق

 :تاريخ:                                                         نام، نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده
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 اجاره قرارداد نمونه 

موعه غير قابل تفكيك است و قرارداد ناميده می شود فی ما بين شهرداري بافق به این قرارداد به همراه شرایط و دیگر مدارک الحاقی آن که یك مج

به شماره ملی  ..........................آقاي نمایندگی آقاي سيد علی نوروززاده به عنوان شهردار بافق که از این پس مؤجر ناميده می شود از یك طرف و 

 .ناميده می شود از طرف دیگر در شهر بافق منعقد می گردد ستاجرمکه از این پس  .........................

 موضوع قرارداد و مورد اجاره .1ماده

 غلتك به شرح مشخصات فنی پيوست یایك دستگاه فينيشر اجاره 

 مدت قرارداد  .2ماده

 .مدت یك سال شمسی می باشد عقد قراردادمدت قرارداد از تاریخ 

 مبلغ قرارداد .3ماده

 .تحویل موجر گردید شرح ذیلبه  چكفقره یك می باشد که طی  ..............................................اجاره بابت مدت قيد شده مبلغ 

 ...............شعبه ..................... ریال بانك ................................... مبلغ ...................... مورخ ............................... چك شماره 

 تضمین تعهدات و حسن انجام كار .4ماده

به مبلغ ............... و ضمانت نامه بانكی به شماره بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات  معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد .........به شماره  ضمانت نامه بانكی

و اجراي دقيق، کامل، بدون عيب و نقص و  انجام کار صورتجلسه يمتنظ از پس تحویل امور مالی گردید کهریال براي هریك از دستگاه ها  02000000000

 . گردد می ایشان مسترد و درخواست مستاجر به بدون تاخير تمامی مفاد و تعهدات قرارداد و تحویل محل اجاره موضوع قرارداد مذکور،

 تعهدات مستاجر .5ماده

 ؛و صورتجلسات در طول اجراي پروژه موجرچارچوب قرارداد از طرف اجراي کليه تعهدات این قرارداد، دستورات و الحاقيه هاي ابالغی در  -5-1

 .کسورات قانونی و قراردادي برعهده مستاجر می باشدکليه   -5-6

 .جبران خسارت وارده به مورد اجاره به عهده مستاجر می باشد -5-3

و در صورت  نداردا تحت هيچ عنوان ر گراشخاص دی یاو حق واگذاري به شخص  اقدام وقرارداد  امور انجام نسبت به موظف است شخصأمستاجر  -5-4

 .عدم رعایت و تخلف موجب فسخ قرارداد خواهد شد

دوره  طول در هزینه تعميرات، هزینه سوخت، هزینه تامين نيروي انسانی ماهر براي ماشين آالت و سایر هزینه ها هزینه هاي ماشين آالت از جمله -5-5

  می باشد مستاجر عهده بر قرارداد

 .مورد اجاره به صورت امانت نزد مستاجر می باشد و مقررات امين درباره وي الزم االجراست -5-2

اي این بند قرارداد برعهده هو کليه هزینه گونه مسئوليتی را نداشته و ندارد گردید موجر هيچ توقيفنانچه مورد اجاره از طرف هر ارگان دولتی چ -5-2

 .مستاجر می باشد

موضوع توافق را دقيقا به نحوي که روز اول تحویل گرفته، به موجر تحویل نماید و جبران  ماشين آالتجاره باید مستاجر هنگام تحویل مورد ا -5-0

 .خسارت وارده به مورد اجاره به عهده مستاجر می باشد

و درآورد موجر تصرف به  بدون مراجعه به مراجع قضایی راموضوع قرارداد  ماشين آالتپایان مدت قرارداد  متعهد می گردد در ملتزم ومستاجر  -5-0

به تصرف ، موجر می تواند نسبت ماشين آالت موضوع اجاره اقدام ننمایدچنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد حداکثر طی یك هفته نسبت به تحویل 
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نماید و همچنين کليه بدهی هاي موضوع  و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را با امضاي این قرارداد از خود سلب میماشين آالت  موضوع قرارداد اقدام نماید 

 .قرارداد از محل مراجع قانونی دریافت می دارد

مدت اعتبار این اجاره خط براي مدت یك روز تا تاریخ پایان قرارداد می باشد و کليه وجوه اجاره بها و هزینه هاي جانبی مورد قرارداد براي  -5-19

انقضاء مدت قرارداد، ملزم به پرداخت کل هزینه براي مدت مذکور می باشد مگر اینكه موجر  مذکور منظور شده و در صورت استنكاف مستاجر قبل از

 .رضایت به فسخ آن دهد

مدت چنانچه مستاجر پس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید می بایست کليه ي هزینه هاي اجاره و سایر هزینه ها را براي تمام  -5-11

 .قرارداد پرداخت نماید

به نسبت  اي بهانه موظف است بدون هيچگونه عذر و مستاجر ،نياز داشته باشدموضوع قرارداد  ماشين آالت به موجر به هر علتر صورتيكه د -5-16

تصرف به موجر اجازه می دهد شخصا درخصوص  و مستاجرميگردد  لغو یكطرفه قرارداداقدام نماید که در غير اینصورت  تحویل ماشين آالت به موجر

 .اقدام نماید آالت موضوع قراردادماشين 

مورد اجاره را مشخص نماید، در غير اینصورت در روز پایان قرارداد از رداد وضعيت تمدید و یا تحویل مستاجر می بایست قبل از پایان مدت قرا -5-13

 .فعاليت او جلوگيري خواهد شد

 .تمؤجر در خصوص سود و زیان مستاجر هيچ گونه مسئوليتی بر عهده نخواهد داش -5-14

 .کليه رفتار کارکنان و همكاران خود از حيث اخالقی و فنی می باشد و ضامن مستاجر پاسخگو -5-15

کل محدوده فعاليت به گونه اي اقدام نماید تا هيچگونه صدمه اي ایمنی و حفاظتی  رعایت مسائل  متعهد ميگردد در خصوص مستاجر موظف و  -5-12

و یا خطرات احتمالی براي اشخاص ثالث مراجعه کننده و یا آسيب  و حادثهصورت بروز هر گونه  در به اشخاص ثالث مراجعه کننده و پرسنل رخ ندهد و

  .هيچگونه مسئوليتی بر عهده نخواهد داشتمؤجر شخصأ جوابگو و عوامل مربوطه 

 .خيارات غبن و لو فاحش از ناحيه مستاجر بعمل آمداسقاط کافه  -5-12

د که تحویل مستاجر گردیده و با انقضاي مهلت بيمه نامه، مستاجر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه مورد اجاره داراي بيمه نامه شخص ثالث می باش -5-10

 .نامه شخص ثالث با یكی از شرکتهاي معتبر بيمه می باشد و پرداخت هزینه هاي مرتبط با بيمه بعهده مستاجر می باشد

مستاجر می باشد و کليه هزینه هاي فاهی و ایاب و ذهاب پرسنل مشغول بعهده تامين نيروي انسانی ماهر براي انجام کارها و تامين مواد غذایی، ر -5-10

 .این بند قرارداد برعهده مستاجر می باشد

باشد و درصورتيكه  نمی 55/00/0009شود در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  مستاجر متعهد می -5-69

تغييراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مستاجر رخ دهد که با مفاد قوانين  چنانچه در طول مدت این قرارداد شود، یاخالف آن براي کارفرما ثابت 

 شود؛ یاد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ می

آن رویت ننموده و مبادرت به امضاء نموده مستاجر اقرار مينماید با علم و آگاهی کامل کليه مفاد این قرارداد را مطالعه و هيچ گونه نكته مبهم در  -5-61

 .است و هيچ گونه ادعا و اعتراض در خصوص مفاد این قرارداد مسموع نمی باشد

مستاجر باید داراي تمام اهليت قانونی جهت انعقاد قرارداد بوده . سایر موارد اعالم نشده مطابق قوانين و مقررات مربوطه و جاري کشور خواهد بود -5-66

 نداشته باشدو منع قانونی 

 جرائم و خسارات .6ماده

 .مستاجر موظف است نسبت به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات این قرارداد اقدام نماید -2-1
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ریال به عنوان جریمه در نوبت اول و در صورت تكرار دو  000000000در صورت عدم انجام هر یك از تعهدات قرارداد، مستاجر می بایست مبلغ  -2-1

 .جریمه و در صورت تكرار در نوبت سوم موجر حق فسخ یكطرفه قرارداد را دارد و مستاجر حق هيچگونه اعتراضی نداردبرابر مبلغ اوليه 

و  0091و یا عدم تمدید اجاره ضمن اعمال قانون روابط موجر و مستاجر مصوبه سال  تحویل ماشين آالتپس از انقضاء مدت اجاره در صورت عدم   -2-6

 .اجر مكلف است عالوه بر اجرت المثل به ازاي هر روز مبلغ صدهزار ریال به عنوان وجه التزام قطعی به موجر بپردازد آیين نامه هاي مربوطه، مست

 .نماید مراجع قانونی دریافتتواند هریك از خسارات بندهاي فوق را از می موجر -2-3

 .عامل تشخيص و احراز تخلف از تعهدات فوق الذکر مؤجر می باشد -2-4

 قابل پیش بینیحوادث قهريه و غیر  .7ماده

اي با  در موارد فورس ماژور و یا حوادث غيرمترقبه که انجام قرارداد حاضر یا بخشهایی از آن براي هر یك از طرفين غير ممكن شود، طی جلسه -2-1

 .شود گيري می االختيار مستاجر نسبت به نحوه ادامه کار تصميم موجر و یا دستگاه نظارت و نماینده تامحضور نماینده 

 اردادفسخ قر .8ماده

 .تواند در صورت تحقق هر یك از موارد زیر، قرارداد را فسخ نماید موجر می

 هاي آن عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد و الحاقيه ها و ابالغيه -0-1

 واگذاري کل قرارداد به شخص ثالث -0-6

 تعطيل کردن کار، بدون اجازه کتبی موجر  -0-3

 .قضایی، بگونه اي که موجب توقف یا کندي کار شودورشكستگی مستاجر یا توقيف اموال مستاجر از سوي محاکم  -0-4

اخطار  در صورتيكه به علت بروز یك یا چند مورد از حالتهاي فوق، موجر قرارداد را مشمول فسخ تشخيص دهد، به مستاجر با ارائه مستندات و مدارک

در صورتيكه . یب مذکور را ظرف مدت تعيين شده مرتفع سازدخواهد کرد که نقائص و معایب کار خود را برطرف سازد و مستاجر موظف است نقایص و معا

وارده اقدام در پایان مدت مذکور مستاجر مطابق اخطار عمل نكرده باشد موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و کارفرما نسبت به محاسبه خسارات 

 .نماید 

 خاتمه قرارداد .9ماده

شد بنا به مصلحت خود یا علل دیگري و یا بروز حوادث قهري تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد، خاتمه هر گاه موجر بدون آنكه تقصيري متوجه مستاجر با

 .نماید هاي مورد تائيد طرفين با مستاجر تسویه حساب می کند، سپس موجر ضمن لحاظ نمودن هزینه قرارداد را با تعيين مهلت مناسب به مستاجر ابالغ می

 دستگاه نظارت .11ماده

شهرداري بافق که در این  خدمات شهريواحد عهداتی که مستاجر برطبق مفاد این قرارداد تقبل نموده از طرف موجر به نظارت در اجراي ت -19-1

که دستگاه قرارداد دستگاه نظارت ناميده ميشود واگذار گردیده و مستاجر موظف است کارها را بر طبق قرارداد و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتی 

 .آن در حدود مشخصات ارائه می کند اجرا کند  نظارت یا نماینده

 آدرس و نشانی طرفین .11ماده

 00205450040: فاکس -00205455444: تلفن -شهرداري بافق –ميدان امام حسين  -بافق: نشانی موجر  -11-1

 .........................: فن همراهتل   ..............................: تلفن  ................................................: نشانی مستاجر  -11-6

شانی جدید به طرف هر گاه یكی از طرفين قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد، باید کتباً این تغيير را به طرف دیگر ابالغ کند و تا وقتی ن

 .لذکر ارسال و تمام آن ابالغ شده تلقی خواهد شددیگر اعالم نشده است کليه نامه ها، اوراق و مكاتبات با پست سفارشی به نشانی فوق ا


