*اسناد وشرایط مزایده اجاره کشتارگاه*
شهرداری بردسکن در نظر دارد از طریق مزایده عمومی (کتبی) کشتارگاه ذبح دام سبک و سنگین به مدت یکسال با شرایط زیر به اجاره
واگذار نماید.

 -1اسناد مزایده و مبلغ سپرده و برگه پیشنهادی قیمت اجاره ماهیانه مي بایست توسط پیشنهاد
دهنده به طور کامل تکمیل و امضا شوند وداخل پاکت گذاشته وتا تاریخ دوشنبه  1011/5/11به
شهرداری بردسکن تحویل گردد .در غیر اینصورت شهرداری از پذیرفتن اسناد معذور مي باشد.
 -2زمااا بازگشااایي پاکاات اسااناد مزایااده روز سااه شاانبه 1011/5/12سااا ت 11صاابد در
محاال شااهرداری مااي باشااد و نضااور یاا نماینااده از پیشاانهاد کنناادگا در جلسااه بامااان
است.
 -3متقاضیاني برنده مزایده مي باشند که قیمت بیشتری پیشنهاد نمایند.
 -0برنده مزایده نق واگذاری مورد اجاره به غیر را ندارد.
 -5مبلغ پایه مزایده ماهیانه (066666شش میلیون ) ریال.
 -6متقاضیان جهت شركتت رر مزایرده يایرد مبلرغ (0066666سره میلیرون ششد رد
هزار) ریال يه حساب ) (6444105141660شهكراري نزر يانك ملي شاریز نمایند.
 -7در صااورتي کااه برنااده گااا ن اار اوم دوس و سااوس مزایااده ناضاار بااه انعقاااد قاارارداد نشااوند
سپرده ایشا به ترتیب به ن شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8شهرداری در رد یا قبوم هری از پیشنهادات مختار است.
شرایط:

-1اخذ مبلغ  11درصاد کال مبلاغ اجااره ساا یانه باه ناوا نسان اناااس کاار از برناد مزایاده در
زما قد قرارداد.
-2اخذ چهار فقر چ بانکي به نوا اجاره بها از برنده مزایده.
-3اخذ ی فقره چ بانکي به مبلغ کل اجاره بها و بدو تاریخ از برنده مزایده .
-0اخاذ یا فقااره چا بااانکي بااه مبلاغ  5111111111ریااام (پاانم میلیاارد ریااام))بااه نااوا
ضمانت نگهداری و تحویل خودرو نمل گوشت.
-5اخااذ بهااای خاادمات در کشااتارگاه باار اسااای مصااوبه شااورای محتاارس اسااامي شهربردسااکن
مااي باشااد .باتوجااه بااه مصااوبه  1216بهااای خاادمات پاایذ ساارد وبد نمل ونقاال وپااا کاارد
کلااه وساایرابي بااه ازای هاار سشااه داس سااب مبلااغ  2 51111ریااام و داس ساانگین شااامل وبااد

پایذ ساارد و نماال ونقاال مبلاغ 051111ریااام مااي باشااد .ضاامنا باا نایاات بااه مصااوبه شااماره
 1516مبلااغ  151111ریااام جهاات داس سااب و مبلااغ  511111ریااام جهاات داس ساانگین
خارج از وقت اداری بعاوه مبلغ مصوبه شماره  1216اخذ مي گردد.
 -6برنده مزایاده ماي بایسات نسابت باه کاار گیاری ساار باا نیاارت وتاییاد شابکه دامپزشاکي
اقداس نماید.
-7برنااده مزایااده مااي بایساات نساابت بااه کلااه پااا کنااي و ساایرابي بااا نیااارت و تاییااد شاابکه
دامپزشکي اقداس نماید.
-8پرداخت کلیه قبوض آب,برق,گازوتل ن بابرنده مزایده مي باشد.
-9تخلیااه ساابتی  ,نگهباااني  ,نگهااداری ااوازس تاهیاازات تاسیسااات و نیافاات کشااتارگاه بااا
برنده مزایده مي باشد.
11پرداخات تعرفاه نیااارت بهداشاتي شاابکه دامپزشاکي و نااق ا زنماه نااا ر شار ي و مساالوم
فني بهداشتي با برنده مزایده مي باشد.
-11برنااده مزایااده مااي بایساات گااواهي اادس سااوه پیشااینه و گااواهي سااامت جساامي خااود و
کارکنااا ایشااا در محاال کشااتارگاه را در زمااا انعقاااد قراردادتحویاال شااهرداری نماینااد .ودر
صااورت اادس رضااایت شااهرداری از هری ا از کارکنااا مسااتاجر مو ا اساات ضاارف ماادت 08
سا ت با اباغ کتبي شهرداری نسبت به اخراج وی اقداس نماید.
-12در خصااوخ خااودرو نماال گوشاات فقااط بیمااه ماشااین بااا شااهرداری مااي باشااد و کلیااه
هزینه های دیگر خاودرو نمال گوشات ا ا از تعمیارات و خریاد اوازس وغیاره باا برناده مزایاده
مااي باشااد .و در زمااا اتماااس قاارارداد بااا توجااه بااه صااورت جلسااه تحویاال و تحااوم خااودرو
راتحویل شهرداری نماید .
-13برنااده مزایااده مو ا بااه ر ایاات کلیااه دسااتورا عمل هااای اررااه شااده از طاارف شااهردای
شبکه بهداشت ودرما و دامپزشکي بردسکن مي باشد.
-10برنااده مزایااده مااي بایساات نساابت بااه اخااذ بیمااه مسااو یت محاایط کااار و کارکنااا ایشااا
اقداس نماید.و در برابر نوادث و ات اقات ناشي از اجرای قرارداد مسلوم مي باشد.
-15پاسااخگویي بااه کلیااه شااکایات اشااخاخ نقیقااي و نقااوقي ناشااي از کشااتارگاه و ملکاارد
کارکنا با برنده مزایده مي باشد.
 -16برنده مزایده ملزس باه ر ایات قاوانین کاار و تاامین اجتماا ي ماي باشاد.و مسالو یت نقاوقي
و جزایي از فعال یاا تار فعال کاارگرا مساتاجر بار هاده مساتاجربوده و شاهرداری هی گوناه
مسلو یتي ندارد.

و وسااایل ن ااا تي

-17تهیااه مااای دستشااویي بااای کااار فاارس چکمااه ودسااتکذ ماس ا
جهت کارکنا مستاجر با برنده مزایده مي باشد.
 -18چنان ااه مسااتاجر بااه هاار یاا از مااوارد ا اااس شااده از سااوی شااهرداری بااي توجااه
نماید شاهرداری ماي تواناد پا از اراراه دو اخ ااارکتبي نسابت باه او قارارداد و ضابط سااپرده
ها و ضمانت نامه و کسار خساارت هاای مربوطاه باه تشاخیا خاود اقاداس نمایاد ومساتاجر ناق
هی گونه ا تراضي ندارد.
 -19کلیه کسورات قانوني بر هده مستاجر مي باشد .
-21شااهرداری نساابت بااه مسااتاجر و کارکنااا ایشااا هی گونااه تعهااد اسااتخدامي یااا قااراردادی
ندارد.
 -21هرگونه ت ییرات در ساختما یا نصب تاهیزات با اجازه کتبي شهرداری مي باشد.

مبلغ پیشنهادی اجاره ماهیانه کشتارگاه
( لطفا رقت فكمایید يدشن خط خوررگي يوره ش تامل تکمیل گكرر).

مبلغ پیشنهادی به ازای هر ماه:
مبلغ به عدد:
مبلغ به حروف:
تاریخ:
امضاء

نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مزایده:

امضاء

