
  .گرددمراجعه  بافق شهرداري واحد قراردادهاي اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به

 استعالم بها خالصه

لذا قيمت پيشنهادی خود  .واگذار نمايد را به بخش خصوصي ... (خدمات نظافت، تامين نيرو، حمل و نقل گوشت و ) كشتارگاه خدمات شهرداری بافق در نظر دارد 

تا در صورت تائيد كميسيون  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 71/50/89مورخ  هشنب پنجرا در رديف مربوطه درج نموده و حداكثر تا پايان وقت اداری روز 

 .معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ ساليانه  (ريال ) مبلغ ماهيانه  شرح  فعاليت

   كشتارگاهانجام خدمات 

 
 :شرايط استعالم

بانك تجارت مركزی شعبه  2520582255بايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاری  ريال مي باشدكه مي 0505550555مبلغ سپرده شركت در استعالم  -7

 نامه بانكي باشد بافق به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانت

 . هيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيمانكار، صورت نمي گيرد -2

درصد مبلغ پيشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين بانكي يا اسناد خزانه به  75هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  -3

 . ن سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي داردعنوا

و تعمير و  و كليه هزينه های اداره كشتارگاه اعم از پرسنلي، اداره. بر عهده پيمانكار مي باشد... كليه كسورات قانوني اعم ازماليات و بيمه و عوارض دامپزشكي و  -0

بهداشت به  نگهداری دستگاهها و بهسازی تجهيزات و ساختمان و رنگ آميزی كشتارگاه، پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن، هزينه اياب و ذهاب كارشناسان

بر عهده ... و حفظ تجهيزات منصوبه وكشتارگاه، بيمه تأمين اجتماعي پرسنل و بيمه مسئوليت كشتارگاه و نيز هرگونه هزينه ديگر برای امكان استمرار فعاليت 

 .عدم اقدام و سهل انگاری از سوی پيمانكار و عوامل او كه موجب وقفه در ارائه خدمات گردد تخلف محسوب مي گردد  . پيمانكار مي باشد

 تهيه وسايل نقليه مناسب و مورد تائيد سازمانهای مربوطه جهت حمل گوشت به عهده پيمانكار مي باشد -0

ميباشد و هر نرخ عوارض و مهر كشتار بر اساس مصوبات اعالم شده از ناحيه شورای شهر بوده و پيمانكار مكلف به رعايت نرخهای ابالغي از طرف شهرداری  -6

 . ت و تعديل نرخ مستلزم مصوبه شورا و تاييد كارفرما ميباشدگونه تغييرا

يمه نامه مربوطه را به پيمانكار بايد كشتارگاه و به ويژه تجهيزات و كاركنان كشتارگاه را در برابر تمام خطرات و خسارات احتمالي بيمه نموده و نسخه ای از ب -1

 .كارفرما تسليم نمايد 

مزبور  تتعميرات و تجهيزانگهداری و تعميرات تجهيزات كشتارگاه در طول مدت قرارداد بر عهده پيمانكار بوده ، ليكن به جهت تخصصي بودن امر نگهداری و  -9

شتارگاه را ، پيمانكار متعهد و مكلف گرديد نگهداشت و تعميرات با شركت های صالحيت دار و متخصص قرارداد نگهداشت و تعميرات  تجهيزات منصوبه در ك

 .امضاء كند و شهرداری نير در شناسايي و معرفي آنها فروشنده را راهنمايي نمايد 

 . ف است نگهداشت وتعميرات تجهيزات كشتارگاه را به اشخاص و تعميركاراني بسپارد كه موردتاييد شهرداری باشند پيمانكار موظ: تبصره 

 .جهت اجرای عمليات موضوع قرارداد بعهده پيمانكار مي باشد ... تهيه ابزار و ماشين آالت يخچالدار و همچنين سوخت مصرفي ، آب مصرفي و  -8

، مصالح ، ماشين (تامين دو دست روپوش و يك جفت چكمه جهت صنف قصاب در سال براساس نظر ناظر )كارگاه ، ابزار و لباس كار تامين كليه تجهيزات  -75

يچكونه تعهدی در آالت ، ليبل و سيستم گرمايشي و سرمايشي و تجهيزات مورد نياز جهت انجام عمليات موضوع قرارداد كالً بعهده پيمانكار بوده و كارفرما ه

 .وص تهيه و تامين ساير مصالح و لوازم مورد نياز پيمانكار جهت عمليات موضوع قرارداد ندارد خص

 .ستپيمانكارمتعهد به سمپاشي و ضدعفوني كشتارگاه و وسايل مرتبط به صورت دوره ای طبق دستورالعمل و اعالم شفاهي يا كتبي بازرس بهداشتي ا -77

 .دادن آب گرم برای شستشوی لوازم و سالن كشتار ميباشد پيمانكار متعهد به در دسترس قرار  -72

دادن يك نفر مسئول جهت ليبل گذاری پس از ممهور نمودن الشه ها توسط يك نفر به عنوان داغچي و بر عهده گرفتن و جوابگو بودن پيمانكار متعهد به قرار -73

 .در قبال ليبل های الشه های استحصالي در همه زمينه ها و ارائه آمار روزانه ليبل های صادر شده وتهيه صورت جلسه مربوطه ميباشد 

د كمد و صندلي و پيمانكار متعهد به در اختيار گذاشتن يك اتاق برای تيم بازرسي بهداشتي و شرعي با لحاظ شرايط فيزيكي مناسب و كليه امكانات الزم مانن -70

 .ا تيم بازرسي بهداشتي و شرعي بر نظارت در خصوص ليبلهای صادره است و همكاری ب... 

 .عات بعهده پيمانكار مي باشد حمل خون آب و فضوالت و ضاي -70

پيش برعهده پيمانكار مي باشد و كليه هزينه های نگهداری و تعميرات پيش سردكن و حفاظت و حراست از گوشت موجود در  پيش سردكننگهداری از  -76

 .برعهده پيمانكار مي باشدسردكن 

 .ر موظف به پرداخت كليه هزينه های خسارات وارده مي باشددر صورت خراب شدن گوشت موجود در سردخانه به هر علتي، پيمانكا: تبصره

 .كليه هزينه های سرويس، تعمير و نگهداری سيستم دوربين و تجهيزات آن بر عهده پيمانكار مي باشد -71
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