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 "  تولید گرامی باد جهشسال ،  9911سال   " 

 

 ماشین آالت شهرداری مزداوند عمومی اجارهمزایده تجدید  آگهی 

 و تمام وقت تمام کاربصورت ، به بخش خصوصی 
 

 ..................متقاضی محترم  

 (حراج)عمومی مزایده  ز طریقا شهر مزداوند شورای اسالمی 42/11/99  مورخ 1531 صورتجلسه شماره  1بند  برابر ردمزداوند در نظر داشهرداری 

به  (برابر اعالم نظر کارشناس رسمی دادگستری)را به شرح مشخصات پیوست  (دستگاه 4مجموعا ) کمپرسی و یک دستگاه لودر کامیون سه دستگاه 

 نامه مالی آیین قوانین و مقررات وفقذیصالح  و به مدت یکسال شمسی  قیقی یا حقوقی دون راننده و تمام وقت به اشخاص حب ،صورت حجمی

اقدام  نسبت به ارسال پیشنهادات خود و درصورت تمایل  شرایط ذیلبا توجه به عوت می شود محترم دمتقاضی از آن لذا  .واگذار نمایدشهرداری ها 

 .دنماین

 

 : دستگاه ها به شرح جدول ذیل می باشد ت پایه شهرداری جهت اجاره ماهیانهقیم -1

 

 (نیز پیوست می باشد  14/15/99مورخ   خ/99119به شماره  نامه کارشناس رسمی دادگستری)  

 

  .تعیین و اعالم می گردد  ریال   27504...0...0    مجموعاٌ ،برای چهار دستگاه  کل اجاره یکساله  مبلغ لذا 
 

 

 

 

 

قیمت پایه اجاره یکماه  عنوان دستگاه ردیف

 (ریال)شمسی

قیمت پایه اجاره یکسال 

 (ریال)شمسی

قیمت کارشناسی دستگاه برآورد 

 (ریال) قراردادهت اخذ تضامین ج

 ZL31 12101110111 1023401110111 12031101110111لودر  1

 9031101110111 95101110111 2901110111 1592کامیون کمپرسی اتکو مدل  5

 9091101110111 92401110111 9101110111 1593کامیون کمپرسی اتکو مدل  3

 11031101110111 91401110111 2101110111 1592کامیون کمپرسی ایسوزو مدل  4

 ...0...0..4204 ...0...402750 ...0...1830 (لایر)جمع 
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 .بصورت تجمیعی بوده و امکان واگذاری جداگانه هر دستگاه مقدور نمی باشددستگاه مذکور  2مزایده برای  : 1تبصره 

 
              قیمت پیشنهادی پایه برای یکسال شمسی مجموع  %3نسبت به واریز مبلغ  پیشنهاد دهندگان می باسیتی جهت شرکت در مزایده  -4

را به  اریز و اصل فیش واریزیبنام شهرداری مزداوند  و  5111111194115  شمارهحساب  شماره  بهرا  ( ریال 44901110111معادل  ) 

به این شهرداری ارائه   مزایدهشرکت در چک تضمینی جهت به شهرداری تحویل نمایند و یا  به مبلغ فوق  همراه قیمت پیشنهادی 

 .نمایند 

دستگاه های مذکور جهت تضمین به  اجاره پشتوانهاز برنده مزایده جهت ریال  042..4...0...0سفته به مبلغ ک یا یک فقره چ -5

 .دریافت می گردد در هنگام عقد قرارداد شهرداری

یید سالمت برنده مزایده خواهد گردید که دال بر تاحویل ت شده و وضعیت بصری و رؤیت دستگاههای فوق طبق صورتجلسه کارشناسی  -2

کیلومتر کارکرد و ضرورت مشخص شدن عرف مان صورت با احتساب به ه (پس از یکسال شمسی )و در روز تحویل کامل دستگاه بوده 

 .وضعیت قطعات مصرفی تحویل گرفته خواهد شد

 .به نفع شهرداری ضبط خواهد شدسپرده شرکت در مزایده  در صورت انصراف برندگان اول و دوم و سوم  -3

 .داری میباشدمالک انتخاب بر عهده شهر ،تا چند نفر برنده 4در صورت شرایط یکسان بین  -1

 .نمی باشد مگر اینکه با اجاره دهنده هماهنگی نمایدبرنده مزایده مجاز به استفاده از دستگاه ها به غیر از محل مورد نظر در قرارداد  -2

 

نوع کار  باشد که بایستی محل کار دستگاه ،بایستی در حوزه سرزمینی استان خراسان رضوی  محل کار دستگاه های فوق می : 5تبصره 

در محلی خارج از ستگاه وچنانچه بدالیل خاص نیاز به کار دیید نماینده شهرداری برسد اجرایی آن طی صورتجلسه ای به تا وجزئیات

 .اقدام خواهد شد و هماهنگی با شهرداری هیییدبه شهرداری اعالم و پس از اخذ تامراتب کتباً  صورتجلسه مصوب باشد

 

 .را داشته باشد در شهر مزداوند ساعت 1از  در عرض کمترها در زمان بحران و  فراخوان دستگاه ید آمادگی الزم جهتبرنده مزایده با -9

و یا هر بحرانی که به  و جاده ای حوادث منطقه ای بحرانهای طبیعی ، ، زلزله سیل ، شرایط بحرانی عبارتست از شرایط فورس ماژور ،)

 (نیاز به ادوات این شهرداری باشد سرخس و بخش مرزداران صالحدید ستاد مدیریت بحران شهرستان

      اجاره گیرنده  برعهدهو سایر متعلقات قانونی  حقوق و مزایا و بیمه آنها پرداخت و  ننده واجد شرایط برای هر چهار دستگاهین رامتا -9

 .می باشد و شهرداری در این زمینه هیچگونه مسئولیت و تعهدی ندارد 

 

توسط شهرداری الزامی از سوی اجاره گیرنده ، برای رانندگان معرفی شده  گزینشی و حراستییه فنی و صالحیت ییداخذ تا:  3تبصره 

 .در واقع رانندگان دستگاه ها بایستی ابتدا به شهرداری معرفی و در صورت تایید شهرداری نسبت به کار اقدام نمایند . است 

 

وات مذکور و همچنین عرف کارکردی وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ، صحیح از اد باتوجه به اهمیت استفاده :  4تبصره 

چنانچه در روز تحویل دستگاه ها در انتهای قرارداد با نظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص گردد که هر دستگاه بیشتر از عرف و 

روز معمولی معادل در یک ساعات کارکرد به ساعت ) رد بیشتر روال معمول در طول یکسال کارکرده وفق نظر ایشان به ازای هر روز کارک

 .ریال جریمه اخذ خواهد شد 402110111مبلغ ( شبانه روز می باشدساعت در هر  14

  
برعهده اجاره گیرنده بوده که در این زمینه  شهرداری بمدت یسکال شمسی تحویل  بالفاصله پس ازبیمه بدنه هر چهار دستگاه  انجام  -11

درصد قیمت بیمه بدنه را تعهد نموده که از اجاره ماشین آالت در طول سه ماه اول قرارداد توسط اجاره گیرنده کسر خواهد  31معادل 

 .شد

 .اد بر عهده اجاره گیرنده می باشدکلیه کسورات قانونی مترتب به این قرارد -11
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و آشیانه ایمن ، تعمیرات اساسی ، تعویض  محل خواب مینتا ، سرویس های دوره ای تعمیر و نگهداری ،تامین ، هزینه  تامین سوخت ، -14

چهار دستگاه با اجاره هر برای  بصورت تمام کار و کامل وری در این زمینهقطعات مصرفی ، جرایم رانندگی ، اخذ معاینه فنی  و هرگونه ام

برای  همچنین. یا تعمیرات اساسی ندارد مصرفی و گیرنده است و شهرداری هیچ گونه تعهدی در قبال مسائل  فوق بویژه تعویض قطعات

انجام سرویس ها و تعمیرات و سایر موارد مبتالبه بایستی کارتکس بصورت ماهیانه به تایید نماینده این شهرداری برسد و یکی از مالک 

 .های تحویل دستگاه ها در انتهای قرارداد همین کارتکس و تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری می باشد

تجربی و مالی برای انجام مفاد قرارداد اجاره ماشین آالت را داشته باشند که در این در مزایده بایستی صالحیت فنی ،  کنندگانشرکت  -15

زمینه می بایستی مدارک الزم از قبیل مستندات تجارب کاری طی یک دهه اخیر ، مستندات انجام قراردادهای مشابه در صورت موجود 

نی در این زمینه ، مستندات مالی شامل گردش حساب شخص حقیقی و یا حقوقی شرکت کننده در مزایده بودن ، مستندات صالحیت ف

و با تاییدیه بانکی و هر گونه مدرک و مستنداتی که دال بر صالحیت فنی (  99و یا سه ماه اخر سال  99 ماهه ابتدای سال  دومربوط به )

 .هرداری تحویل نمایند یسیون مزایده شتجربی مشارالیها باشد، را به کم

 .برای اجاره دهنده و اجاره گیرنده الزم االجرا می باشدجرای مفاد قرارداد واگذاری ماشین آالت ا  -12

 

در محل اتاق جلسات  ظهر 14ساعت  3/1311./31روز فوق طی ( حراج)جهت شرکت در مزایده عمومی حضوری  متقاضیان می توانند -13

ساختمان  –حاشیه بلوار امام رضا علیه السالم  –شهر مزداوند  –محور اصلی مشهد به سرخس  93شهرداری مزداوند به آدرس کیلومتر 

البته قبل از حضور در سالن مزایده می بایستی مدارک سجلی خود شامل اصل و کپی کارت  که  اداری شهرداری مزداوند مراجعه نمایند 

و ... لی ، اصل و کپی شناسنامه و در صورت حقوقی بودن ، مدارک شرکت و مستندات حقوقی شامل اساسنامه ، آخرین تغییرات و م

اسناد ( مهر و امضاء شده )بهمراه یک نسخه تایید شده ( فیش نقدی و یا چک تضمینی) همچنین اصل برگ سپرده شرکت در مزایده 

را به واحد حسابداری شهرداری تحویل داده و پس از تایید صحت مدارک ، مجوز حضور در سالن  15بهمراه مستندات بند مزایده حاضر 

 .مزایده را خواهند داشت 

 
به واحد امور اداری شهرداری  51/15/99لغایت  44/15/99 مورخ شنبهسه از روز  دریافت اسناد مزایده همچنین متقاضیان می توانند جهت

نموده و یا اسناد مزایده را از سایت شهرداری مزداوند به آدرس ارتباط برقرار  13152314231مراجعه نموده و یا با شماره تماس 

mazdavand.ir  دریافت نمایند. 

 

 .خواهد بود 3/1311./31مورخ   ظهر 14 ساعت حضوری مزایده جلسه تاریخ برگزاری -11

 

شماره تماس  با ین بازدید از دستگاههای صدرالذکرو همچن کسب اطالعات بیشترمتقاضیان می توانند جهت  نیازدر صورت  -12

 .د و یا حضورا در طی بازه مذکور اقدام نمایند تماس بگیرن شهرداری مزداوند 13152314231
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 و تمام وقت به بخش خصوصی بصورت تمام کار ماشین آالت شهرداری مزداوند اجارهپیش نویس قرارداد 

 
 : قرارداد موضوع -1

 :با مشخصات ذیل ( دستگاه  2مجموعا ) اجاره سه دستگاه کامیون تک و یک دستگاه لودر  

 (دستگاه)تعداد  مشخصات کلی عنوان دستگاه ردیف

 1 مترمکعبی برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری 403با پاکت  ZL31  ZL31لودر  1

 4 دادگستریتن برابر نظر کارشناس رسمی  11کامیون تک بنز  کامیون تک 4

 1 تن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری 11کامیون تک ایسوزو  کامیون تک 5

  

 :مشخصات اجاره دهنده  -5
شهرداری  - (ع)حاشیه بلوار امام رضا–شهر مزداوند  -شهرداری مزداوند به نمایندگی آقای محمد گل محمدی شهردار مزداوند به آدرس شهرستان سرخس

 52314231تلفن  .مزداوند

 : مشخصات اجاره گیرنده -3
به  و                       شماره ملی      /و کارت ملی                     کد اقتصادی        /و به شماره شناسنامه          فرزند                      شرکت      /آقای

 (  اجاره گیرنده  می باشدکه درحال حاضر بعنوان )                            به شماره تلفن    آدرس                           و

 

 :  نوع کار و محل کار -4

 .نمی باشد برنده مزایده مجاز به استفاده از دستگاه ها به غیر از محل مورد نظر در قرارداد 

شد که بایستی محل کار دستگاه ، نوع کار وجزئیات اجرایی آن طی می با استان خراسان رضویمحل کار دستگاه های فوق می بایستی در حوزه سرزمینی 

مراتب کتباً به شهرداری  صورتجلسه ای به تایید نماینده شهرداری برسد وچنانچه بدالیل خاص نیاز به کار دستگاه در محلی خارج از صورتجلسه مصوب باشد

  .شداعالم و پس از اخذ تاییدیه و هماهنگی با شهرداری اقدام خواهد 

تی کتبا به شهرداری نوع کار نیز در حوزه عمرانی ، راهسازی و کارخانه آسفات و شن شویی می باشد که در صورت نیاز به استفاده در سایر موارد موضوع می بایس

 .اعالم و پس از اخذ تاییدیه از شهرداری اقدام گردد 

 

 : مدت زمان قرارداد  -2
 (13/13/1211تا پایان یوم )ی  به مدت یکسال شمس 11/13/1599از مورخه 

 

 : 1تبصره  

وات مذکور و همچنین عرف کارکردی وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ، چنانچه در روز تحویل باتوجه به اهمیت استفاده صحیح از اد 

دستگاه ها در انتهای قرارداد با نظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص گردد که هر دستگاه بیشتر از عرف و روال معمول در طول یکسال 

( ساعت در هر شبانه روز می باشد 14ساعات کارکرد به ساعت در یک روز معمولی معادل ) کارکرده وفق نظر ایشان به ازای هر روز کارکرد بیشتر 

 .ریال جریمه اخذ خواهد شد 402110111مبلغ 

 
 : مبلغ قرارداد  -1
 .ریال می باشد ..……………… دستگاه معادل 2ریال بصورت ماهیانه  و در طول مدت قرارداد برای کل   ......................   اًدستگاه مجموع چهار برای هر
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 : نحوه پرداخت -2

حساب ه که اجاره گیرنده موظف است مبلغ صدرالذکر را به شمار (می باشد  4/1311./52اولین واریز )  به صورت نقدی می باشدهر ماه و  ابتدایدر 

با توجه به اهمیت رعایت حق و حقوقات  .دریافت نمایدنزد بانک ملی بنام شهرداری مزداوند واریز و اصل فیش را تحویل و رسید    5111111194115

 :  در ابتدای قرارداد به تاریخ های( مبلغی که برنده مزایده اعالم نموده است)دستگاه  2فقره چک صیادی به مبلغ اجاره یکماه  11اموال عمومی ، تعداد 

43/13/1599 – 43/11/1599 – 43/12/1599 – 43/19/1599 – 43/19/1599 – 43/11/1599- 43/11/1599 – 43/14/1599 – 43/11/1599 – 

 .اخذ خواهد شد  43/15/1599 و   43/14/1599

 

 : 5تبصره  
شهرداری میتواند نسبت به اعالم کتبی موضوع و متوقف نمودن فعالیت دستگاه ها نه تاخیر بوجود  آید روز در پرداخت اجاره ماهیا 13در صورتیکه بیش از  

 . اقدام نماید ( دستگاه 2ه مبلغ کارکرد کل معادل یکما)قرارداد و وصول جریمه و در صورت عدم انجام تعهدات اجاره گیرنده نسبت به فسخ  اقدام نماید

 

 : ر شرایطسای -9
 .باشده فنی از مشارالیها  یتامین راننده واجد شرایط و مطابق با هر دستگاه می بایستی با هماهنگی کارفرما و اخذ تاًیید -

 .رنده می باشد و شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد و بیمه رانندگان بر عهده اجاره گیپرداخت تمامی حق و حقوقات -

قیمت درصد  31شهرداری در این زمینه معادل . انجام بیمه بدنه هر چهار دستگاه بالفاصله پس از تحویل بمدت یسکال شمسی برعهده اجاره گیرنده می باشد -

 .بیمه بدنه را تعهد نموده که از اجاره ماشین آالت در طول سه ماه اول قرارداد توسط اجاره گیرنده کسر خواهد شد

 .کلیه کسورات قانونی مترتب به این قرارداد بر عهده اجاره گیرنده می باشد -

 .نماید کارتهای سوخت دستگاهها را تحویل دهدهزینه سوخت ماشین آالت در عهد اجاره گیرنده می باشد و اجاره دهنده تعهد می -

صرفی ، جرایم تامین سوخت ، هزینه تامین ، تعمیر و نگهداری ، سرویس های دوره ای ، تامین محل خواب و آشیانه ایمن ، تعمیرات اساسی ، تعویض قطعات م-

برای هر چهار دستگاه با اجاره گیرنده است و شهرداری هیچ گونه تعهدی در  رانندگی ، اخذ معاینه فنی  و هرگونه اموری در این زمینه بصورت تمام کار و کامل

فقط برای انجام سرویس ها و تعمیرات و سایر موارد مبتالبه بایستی کارتکس بصورت . قبال مسائل  فوق بویژه تعویض قطعات مصرفی و یا تعمیرات اساسی ندارد

   ی از مالک های تحویل دستگاه ها در انتهای قرارداد همین کارتکس و تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری ماهیانه به تایید نماینده این شهرداری برسد و یک

 .می باشد

ها و رانندگان  دستگاهز به بازرسی و ارزیابی  نامحدود از مسئولیت مراقبت ،حراست و تامین لجستیکی ماشین آالت برعهده اجاره گیرنده است و شهرداری مجا-

 . ناً محل خواب دستگاه ها بایستی با استاندارد ها و عرف بازار مطابقت داشته باشدضم.می باشد

 .اجاره گیرنده  متعهد به رعایت اصول ایمنی می باشد-

 تامین محل آشیانه و امنیت برای پارک خودروهای تحت اجاره در طول مدت اجاره  برعهده اجاره گیرنده می باشد-

مگر با کسب اجازه از ه جایی به سایر مکان ها را ندارد قرارداد می باشد و حق جاب 2استفاده از دستگاهها در محل مشخص شده طبق بنداجاره گیرنده موظف به -

       .برگ اسناد مزایده  4اجاره دهنده  وفق تبصره 

شرایط بحرانی عبارتست از شرایط فورس ) .ساعت را داشته باشد 1برنده مزایده باید آمادگی الزم جهت فراخوان دستگاه ها در زمان بحران و در عرض کمتر از  -

خش مرزداران ماژور ، سیل ،زلزله ، بحرانهای طبیعی ،حوادث منطقه ای و جاده ای و یا هر بحرانی که به صالحدید ستاد مدیریت بحران شهرستان سرخس و ب

 (نیاز به ادوات این شهرداری باشد
 

 : 3تبصره -
اجاره گیرنده موظف به پاسخگوی و جبران خسارت ( اعم از جزئی و یا کلی ) آسیبی وارد شودیل مختلف به دستگاهها در طول مدت قرارداد یکه به دالدر صورت

 .می باشد
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 : 4تبصره 
 در این خصوص  ر امورات مبتالبهدستگاه موضوع اجاره بصورت کامل و سالم تحویل اجاره گیرنده شده و تا  پایان مدت قرارداد هرگونه مسئولیت حقوقی و سای2

 . برعهده اجاره گیرنده خواهد بود

 :ضمانت-1
ریال سفته و یا چک تضمینی  23021101110111مبلغ   بصورت جداگانه و مجموعاٌ به ر چهار  دستگاه خودروو به ازای ه اجاره گیرنده موظف است برابر قرارداد

 .نماید دریافتتحویل اجاره دهنده داده و رسید 

 :حوادث غیر مترقبه  -.1
 .با توافق طرفین اقدام خواهد شد که شرایط خاصی بر کشور حاکم شود...( سیل و زلزله  و)درصورت بروز حوادث غیر مترقبه  

 

 (:حکمیت و داوری)حل اختالف-11
از نمایندگان طرفین و  نماینده شورای شهر مزداوند  نفره مرکب 5طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی هرگونه اختالف در تفسیر یا اجاره قرارداد ابتدا از 

درغیر اینصورت از طریق مراجع قضایی اقدام .رسیدگی و درصورت عدم حصول سازش از طریق انتخاب حکم مرض الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد

 .خواهد شد

 :قانون قرارداد -15
 المی  ایران می باشداین قرارداد از هر حیث تابع قوانین کشور  جمهوری  اس

 :نظارت-13
      م تعهداتنظارت بر حسن انجام اجرای قرارداد حاضر برعهده مسئول حراست شهرداری مزداوند می باشد که درصورت ارائه گزارش ایشان مبنی بر عدم انجا

 .می بایستی بالفاصله اقدام الزم منعقد و سپس ادامه کار اجرا گردد

 :موارد فسخ قرارداد-14
بعنوان را  ریال ...............ماشین     2اجاره را فسخ و ضمن فراخوان تحویل خودروها ،معادل یک ماه  دشرایط ذیل اجاره دهنده حق دارد بصورت یکطرفه قراردا در

 :عندالمطالبه اخذ نماید  جریمه ،

 عدم اجرای تعهدات اجاره گیرنده -

 عدم رعایت قوانین حاکم بر کشور-

 مفاد قرارداد توسط اجاره گیرندهعدم اجرای -

 مبنی بر عدم انجام بخشی از تعهدات ه به تذکرات و اخطارهای کارفرما عدم توج-

 ایراد خسارت کلی به دستگاه ها و عدم استفاده صحیح از دستگاه ها-

 عدم انجام تعهدات مالی -

 : 2 تبصره
ریال را عندالمجلس به اجاره دهنده    .......................دستگاه معادل  2اجاره رنده معادل یکماه می بایستی اجاره گی درصورت توافق طرفین برای فسخ قرارداد ،

 . پرداخت نموده و سپس صورتجلسه فسخ قرارداد امضاء شود

 :نسخ قرارداد -12
 .هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد اجرا می باشد که نسخه  تنظیم و پس از تائید شورای اسالمی شهر مزداوند قابل 3تبصره و  3بند و 13این قرارداد در 

        

 

 :اجاره دهنده                                                                                            :اجاره گیرنده

 محمد گل محمدی

 (شهردار مزداوند  )
 


