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 ›› شهر خوب يافتني نيست، ساختني است‹‹

 
 
 

 مزايده واگذاري امور كشتارگاه صنعتي شهرداري به بخش خصوصي شرايط
شوراي اسالمي شهر كازرون و باسـتناد آيـين    ١٥/١١/٩٧مورخ   ١٧٣٤شهرداري كازرون درنظردارد طبق مجوزشماره  

( شـركتهاي واجـد   نامه مالي شهرداريها  نسبت به واگذاري امور كشتارگاه صنعتي شـهرداري بـه بخـش خصوصـي     
لذا شركتهاي واجد الشرايط مي توانند پيشنهادات خود را  .به مدت يك سال اقدام نمايد به صورت اجاره شرايط)

در پاكت سر بسته  تحويـل    ٦/٥/٩٨مورخ   پايان وقت اداري حداكثرتا حضوري به صورت طبق شرايط ذيل 
 .دنحراست شهرداري  نماي

  ٧/٥/٩٨مورخ   ١٤:١٥اعت  تاريخ بازگشايي پيشنهادات: س
     "شرايط 

      ريـال  ٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠برآورد مزايده واگذاري  امورات كشتارگاه به بخش خصوصـي ماهيانـه مبلـغ  .   پايه مبلغ  -١
 مي باشد.

با توجه به اينكه شهرداري يك دستگاه كاميونت حمل گوشت (ايسوزو) در اختيار دارد، برنده مزايده موظف  -٢
ريال عالوه بر مبلغ قرارداد  به عنوان اجاره كاميونت  مـذكور بـه شـهرداري     ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ است مبلغ ماهيانه

 پرداخت نمايد.
   كليه هزينه هاي مربوط به تعميرات و نگهداري، سوخت و بيمه خودرو به عهده طرف قرارداد مـي

 باشد.
و يا به صورت وجـه نقـد بـه     را به صورت ضمانتنامه بانكي ريال  ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠پيشنهاد دهنده بايستي مبلغ   -٣

بابت سپرده شركت در مزايده واريـز و   ٠١٠٦٨٤٢٥٨٧٠٠٤به شماره  نزد بانك ملي حساب سپرده شهرداري 
 تحويل نمايد.  ،در پاكت شماره الف گذاشته

پيشنهاد قيمت)  پس از و ج (  -ب ( مدارك شركت) -هر سه پاكت الف ( سپرده شركت در مزايده) -٤
 حراست شهرداري گردد. تحويل  تكميل بايد

 ، مـبهم بديهي است به پيشنهادات مخدوش، پيشنهادات بايستي خوانا و بدون خط خوردگي باشد  -٥
 ترتيب اثرداده نخواهد شد .  ٣مشروط و فاقد سپرده بند 
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شوراي اسالمي شهر كازرون بـه شـرح     ٢٣/١٠/٩٧مورخ  ١٥٥٨نرخ عوارض كشتار  بر اساس مصوبه شماره  -٦    

 :ذيل مي باشد
  ريال  ٢.٠٠٠.٠٠٠هزينه كشتار دام سنگين با سالخ                                        نرخ 
  ريال  ٢٠٠.٠٠٠هزينه كشتار دام سنگين بدون سالخ                                    نرخ 
  ريال  ١٥٠.٠٠٠هزينه كشتار دام سبك با سالخ                                            نرخ 
  ريال ٥٠.٠٠٠هزينه كشتار دام سبك بدون سالخ                                        نرخ 
  ريال ٥٠.٠٠٠كرايه حمل دام سنگين به ازاي هر راس                                  نرخ 
  ريال ٣٠.٠٠٠كرايه حمل دام سبك به ازاي هر راس                                     نرخ 
  ريال ٥٠.٠٠٠بي استخوان كردن دام سنگين به ازاي هر راس                      نرخ 

         هرگونه افزايش قيمت بدون پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر تخلف محسوبتبصره : 
 مي شود.

 پرداخت هزينه آب ، برق، گاز و ساير هزينه ها بر عهده برنده مزايده مي باشد. -٧
اضالب كشتارگاه مي بايست به صورت بهداشتي تصفيه گردد و موردتاييد اداره محيط زيست باشد در دفع ف -٨

در اين خصوص پس از تصويب شوراي شهرصورت نياز پيمانكار موظف است با نظارت و هماهنگي شهرداري 
 ايد  . از اجاره ماهيانه كسر نمو شوراي شهراقدام نمايد و سپس هزينه آن را با تاييد شهرداري 

اجراي سالن پيش سرد كشتارگاه در مراحل نهايي مي باشد و طرف قرارداد مـي توانـد در تمـام طـول روز      -٩
نسبت به كشتار و استفاده از سالن پيش سرد اقدام نمايد. ضمنا هر گونه هزينه تعميرات آن در طول مـدت  

 قرارداد بر عهده طرف قرارداد مي باشد. 
ارك شامل سوابق و اسناد شركت و تاييد صالحيت شركت را در پاكت شماره متقاضيان مي بايست ساير مد  -١٠

 ب ارائه نمايند. 
پس ازتشكيل كميسيون عالي معامالت درموعد مقررواعالم برنده مزايده درصورت عدم وجود معتـرض كـه    -١١

ـ   ه تشخيص آن با اعضاء كميسيون عالي معامالت خواهد بود برنده مي بايست ظرف مدت  سه روز نسـبت ب
 انجام مراحل قانوني شامل مراجعه به شهرداري  جهت انعقاد قرارداد  اقدام نمايد 

 سپرده نفرات اول تا سوم تازمان انعقاد قرارداد درشهرداري ضبط خواهد شد.   -١٢
هرگاه برندگان اول ودوم وسوم واجــد شـــرايط، حاضربه انعقاد قرارداد نباشند سـپرده آنهـا بـه  نفـع       -١٣

 واهد شد .شهرداري ضبط خ
 عهده برنده مزايده مي باشد. رهزينه نشر آگهي ب  -١٤
كاركنان شهرداري و اعضاي شوراي اسالمي شهر و بستگان درجه يك سببي و نسبي ايشان حق شركت در  -١٥

 مزايده را ندارند.
 شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مجاز و مختارخواهد بود.  -١٦
 تام االختيار و مقيم خود را كتباً به شهرداري معرفي نمايد. پيمانكار مي بايست نماينده  -١٧
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برنده مزايده موظف به رعايت قوانين و دستورالعملهاي مـرتبط بـا اداره كشـتارگاه صـنعتي كـه از طريـق        -١٨    

و اخـذ  . در غير اين صورت شهرداري ضمن ضبط ضمانت نامه شركت  ، مي باشددامپزشكي اعالم مي گردد 
 فه قرارداد را فسخ مي نمايد.به صورت يكطرخسارت 

برنده مزايده موظف به رعايت دستورالعمل ها و قوانين و همكاري كامل با ادارات ذيـربط شـامل بهداشـت،     -١٩
 ... مي باشد.  اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي دامپزشكي، محيط زيست و

برنده مزايده مي بايست گوشت را به صورت بهداشتي و شرعي تحويل نمايد و عواقب هرگونه مشكل پـيش   -٢٠
آمده ناشي از تحويل گوشت غير بهداشتي و ناسالم  بر عهده طرف قرارداد مي باشد و مي بايست پاسخگوي 

 در اين خصوص باشد. و اداري ذيربطمراجع قضايي 
 عهده پيمانكار مي باشد.بر قرارداد كليه كسورات قانوني  -٢١
افـراد شـاغل در كشـتارگاه و يـا     ناظر دامپزشكي، نگهبان، سالخ و  ،كليه هزينه هاي مربوط به ناظر شرعي -٢٢

 به عهده  برنده مزايده خواهد بود.... مرتبط با موضوع پيمان
بـت ضـمانت   درصد مبلغ پيشنهادي خود را به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي با ١٠برنده مزايده مي بايست  -٢٣

حساب كامل در پايان قرارداد عودت  تصفيهحسن انجام تعهدات قرارداد به شهرداري ارائه نموده كه پس از 
 خواهد شد. داده 

بابت  بانكي، ريال سفته ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠برنده مزايده مي بايست عالوه بر ضمانت نامه بانكي بند قبل ، معادل  -٢٤
 ساختمان كشتارگاه به شهرداري ارائه نمايد. ضمانت نگهداري و حفاظت از تجهيزات و 

شهرداري تجهيزات كشتارگاه صنعتي را طي صورتجلسه اي به صورت صحيح و سالم تحويل برنده مزايـده   -٢٥
در  دهـد و در پايان قرارداد، طرف قرارداد موظف است كليه تجهيزات را به صورت سالم تحويل  خواهد داد 

 مبلغ خسارت وارده كسر مي گردد. ه پيمانكار،و سفت غير اين صورت از ضمانت نامه
 ارائه گواهي صالحيت پيمانكاري و ايمني  از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.  -٢٦
از اين نيرو ها استفاده  طرف قرارداد مي بايست با توجه به سابقه كار نيرو هاي مشغول در كشتارگاه ترجيحاً -٢٧

خود و در صورت تغييرات آن را به شهرداري اعالم و مورد تاييد حراسـت  نمايد و مشخصات كامل نيروهاي 
 شهرداري باشد. 

 نيروهاي شركت مي بايست داراي گواهي عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد باشند.  -٢٨
 ارائه برگ ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است. -٢٩
مي باشد و در صورت عدم مصالحه  في مابين شوراي اسالمي شهر كازروناختالفات مرجع رسيدگي به  -٣٠

 فرمانداري شهرستان كازرون مرجع نهايي مي باشد.
 . دهدپيمانكار بايد فرم شرايط مزايده را با مهر و امضا تحويل  -٣١
شركت كنندگان مي بايست قبل از ارائه پيشنهاد از كشتارگاه صنعتي شهرداري كازرون واقع در روستاي  -٣٢

خدمات شهري بازديد نموده و با علم و اطالع كامل از شرايط كشتارگاه ،  خير آباد كروني با هماهنگي واحد
 ميانگين كشتار دام سنگين و سبك و ... نسبت به ارائه قيمت پيشنهادي اقدام نمايد.
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پيشنهاددهندگان بايد تمامي صفحات شرايط مزايده را مهر نموده و عبارت شرايط مورد قبول است را قيد  -٣٣    

 نمايند. 
و يـا  خدمات شهري شهرداري  مراجعه  واحدتوانند بمنظوركسب اطالعات بيشتربه  ن محترم ميعالقه مندا -٣٤

 . فرمايندجناب آقاي مهندس برزوئي معاونت محترم خدمات شهري تماس حاصل ٠٩١٧١٧٣١٨٦٣با شماره 
 

 
 علي باقري                                                                                                                                                      

 شهرداركازرون                                                                                                                                                                                            
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 بسمه تعالي    

 ور كشتارگاه صنعتي شهرداري به بخش خصوصيفرم مخصوص مزايده واگذاري ام
 مزايده شماره : 

 
 مشخصات شركت كننده: شركت: 

 نام و نام خانوادگي مديرعامل :                           نام پدر :                     شماره شناسنامه :
 
 
 

  ريال                                                    ) (به عددهر ماه: اجاره قيمت پيشنهادي بابت 
 ريال                                                                                                                  (به حروف)

 
    

                                                  
 ت الزم نيستدر صورت توديع وجه نقد تكميل اين قسمتذكر: 

 ()مشخصات چك ضميمه :  
 شماره چك/ فيش/ ضمانتنامه  :                          شماره حساب :                                  نام صاحب حساب : 

 
 ال  بعهده بانك   :               شعبه :                          مبلغ چك :                                 ري

             
 

اينجانب با اطالع كامل از شرايط  مزايده كه در ظهر اين فرم درج شده است متقاضي انجام امور كشتارگاه صنعتي  
شهرداري كازرون به مبلغ پيشنهادي مذكور مي باشم و متعهد ميگردم چنانچه بعنوان برنده مزايده اعالم شوم نسبت به انعقاد 

ساعت اقدام نمايم و در صورت استنكاف شهرداري مجاز خواهد بود مبلغ ضمانت نامه / وجه  ٤٨قرارداد حداكثر ظرف 
 تضميني را به حساب خود وصول نمايد. 

 
 

 آدرس :                                     :  صاحبان حق امضا نام و نام خانوادگي
 

 امضاء :                                                      تلفن:                                            همراه : 

 


