
 

 

 

 

 

بندر  -هرمز-قشم-جاسک-بندرعباسواقع در شهرستان  و دست دوم  اسقاطی لوازم در نظر دارد  شیالت هرمزگانکل  اداره

 از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرايط به فروش برساند.را  و اسکله شهید باهنر کالهی

 باشد.کلیه فرآیند مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( امکان پذیر می 

 بندي برگزاري مزايده(: زمان1)جدول شماره

 بازگشايي پاكات پايان مهلت ارائه پيشنهادات شروع و پايان توزيع اسناد

 شروع29/04/1400

 اتمام مهلت دریافت09/05/1400

 اسناد

12/05/1400 13/05/1400 

 محتويات پاكت الف:

قبل از تاریخ بازگشایی را  شیالت هرمزگاناداره کل نام به عنوان سپرده شرکت در مزايده به فیش نقدی متقاضی مکلف است 

 اداره کل ارائه نماید. مالیبه واحد 

کنندگان پس از تعیین ماند و سپرده ساير شرکت: سپرده برنده اول و دوم مزايده تا انعقاد قرارداد نزد فروشنده باقی می1تبصره

 ري مسترد خواهد شد.برنده وفق شرايط جا

 محتويات پاكت ب:

 آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه فرد يا شركت/موسسه

( كه تمام صفحات 1برگه شرايط عمومي و اختصاصي، نمونه قرارداد و تعهد نامه بازديد از اموال مورد مزايده)فرم پیوست شماره

 « قرائت شد، مورد قبول است» مهر و امضاء شده باشد با قید عبارت

 تصوير شناسنامه و كارت ملي اشخاص حقیقي

 (ایانتصویر مدرک پایان خدمت )آق

 تصوير اساسنامه ،روزنامه رسمي ،آگهي تغییرات در صورتي كه شركت كننده شخص حقوقي باشد .

 در سامانه ستاد بارگذاری گردد.(فوق )کلیه مدارک 

 محتويات پاكت ج:

كه توسط متقاضي)اشخاص حقیقي/حقوقي(بصورت دقیق)با عدد و حروف( ( 2برگه قیمت پیشنهادي)فرم پیوست شماره

 بايست در فرم پیوست اشاره شده منعكس گردد.(تكمیل گرديده است ) توضیح اينكه مبلغ پیشنهادي صرفا مي

 تذكر:

مناسب نخواهد شد و  مشروط  وفاقد سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده -به پیشنهادات مبهم

 قیمت پیشنهادي، مالك تعیین برنده مزايده خواهد بود . ترین

 مدارك ارسالي مسترد نخواهد شد.

 باشد.بر عهده خريدار ميت كلیه هزينه هاي مورد مزايده پرداخ

 

 

 بسمه تعالي

 « مزايده عموميشرايطشركت در »

 و لوازم مستعمل اداره كل شیالت هرمزگان                                          اسقاطي اقالم فروش 



 

 تبصره:پیشنهاد قیمت به صورت کلی در تمامی شهرستانها مورد قبول میباشد.

شیالت اداره کل  در  آقای دانشخواه 09173583407شماره مي توانند درصورت هر گونه ابهام با  شركت كنندگان در مزايده

 تماس حاصل نمایند/ هرمزگان

 (در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است. کل شیالت هرمزگاناداره كمیسیون مزايده )

كننده باشد كمیسیون در بازگشايي پاكت ج شركتكنندگان حائز شرايط)حداقل ممكن( يك در صورتي كه تعداد شركت

تواند نسبت به انتخاب ايشان به عنوان كننده مختار بوده و در صورتي كه قیمت پیشنهادي مناسب باشد كمیسیون ميشركت

 برنده مزایده اقدام نمايد

 ه ستاد اقدام نمایند.جهت شرکت در مزایده از طریق سامانشده بايست پس از تكمیل مدارک خواسته متقاضیان مي

هر گونه نقص در مدارك ارسالي موجب حذف پیشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد، لذا الزم است در تهیه، تكمیل و ارسال 

 اسناد مزايده و مدارك خواسته شده دقت كافي صورت گیرد.

بايست از محل بازديد و اطالعات الزم را از یمتقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در قرارداد، پیوست ها و شرايط فروشنده م

کسب نمايد، بديهی است در صورت برنده شدن در مزايده هر گونه عذر در  استان ( شیالتاداره کل مسوولین ذيربط )آدرس: 

 خصوص عدم اطالع از نوع كاربري نحوه، میزان و شرايط كار مورد معامله مسموع و قابل پذيرش نخواهد بود.

گونه منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشد از جمله کت در مزايده بايد اهلیت معامله داشته باشد و هیچمتقاضی شر

 مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت نباشد.

تمامی اوراق قرارداد، شرايط اختصاصي،شرايط عمومي،جداول و پیوستها، جزءالينفک اوراق مزايده بوده بايد ممهور به مهر 

 شرکت و امضاء مدير عامل باشد.

روز به استثنا ايام  ده  نتیجه كمیسیون به برنده مزايده ابالغ خواهد شد و برنده مزايده موظف است از تاريخ ابالغ، ظرف مدت

 استان  شیالتا داره کل  تعطیل اقدام و قرارداد مورد اشاره را امضاء نمايند، در غیر اين صورت سپرده شركت در مزايده به نفع

 ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد.در صورت امتناع نفر دوم ،تضمین وي نیز ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

 

  جهت بازدید از اموال باید به اداره کل و مناطق هرمز، جاسک، قشم، کالهی و بندر شهید(

 باهنر مراجعه نمایند.(

 

 ط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء گردد.()کلیه صفحات اسناد مزایده میبایست توس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالي



 

 

 

...................................................... .  و تلفن: این قرارداد فی ما بین...................، با نمایندگی آقای ......................، به نشانی: 

....... ، صادره از ................ كه در اين قرارداد فروشنده نامیده می شود ..........................................به شماره شناسنامه ........

..................... . و تلفن:............................... که در این قرارداد خریدار نامیده می شود، از طرف ............ به آدرس: ........................

 دیگر و با شرایط زیر  منعقد می گردد :

 موضوع قرارداد:  1ماده 

 داره کل شیالت هرمزگانادوم مازاد و دست  منقول اسقاطی اقالم عبارت است از انجام عملیات بارگیري، نقل و انتقال و بردن کامل 

 مدت قرارداد:  2ماده 

 روز كاري می باشد. 30مدت این قرارداد، از تاریخ عقد قرارداد به مدت 

 مبلغ قرارداد:  3ماده 

                                                                                    روز، به حساب شماره  15موضوع این قرارداد را پس از انعقاد قرارداد حداکثر به مدت  اقالم خریدار موظف است کل مبلغ خرید 

 واریز نماید و اصل فیش واریزی را به امور مالی، تحویل دهد.                                                                             -

 تعهدات خریدار:  4ماده 

 می باشد.شهرستانهای مذکور ، واقع در اقالم ه انجام كامل عملیات بارگیري و نقل و انتقال و بردن کلیه خریدار متعهد ب

، جهت انجام  عملیات موضوع استان  کل شیالتخریدار موظف است نیروهای کافی و الزم و وسایل نقلیه مور نیاز را با هماهنگی اداره  -2

 اين قرارداد، به کار بگیرد.

ت کلیه هــزینه های انجام عملیات موضوع اين قرارداد، اعم از تهیه وسایل نقلیه و به کار گیری کارگران و ...  به عـــهده خریدار می پرداخ – 3

 باشد.

ماید خریدار موظف است مقررات مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و کلیه قوانین مربوط به انجام خدمات موضوع اين قرارداد را رعایت ن -4

 و فروشنده، در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

چنانچه در راستای انجام عملیات موضوع اين قرارداد، به هر دلیل)اعم از قصور خریدار، بی توجهی خریدار و کارگران وی و یا به هر دلیل  -5

وارد آید، خریدار  محوطه دپو اقالم در محیط داخل يا بیرون از  دیگر( خسارات مالی)اعم از منقول و غیر منقول( و يا جانی، به  اشخاص واقع

 متعهد است کلیه خسارات وارده را جبران نماید و فروشنده در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی، اعم از حقوقی و کیفری نخواهد داشت.

ده خواهد بود و خریدار بدینوسیله حق هر ، كارشناس معرفي شده از سوي فروشن4ماده   5مرجع تشخیص میزان خسارات موضوع جزء  -7

 گونه اعتراض در مراجع حقوقی و قضایی را از خود سلب و ساقط می نماید.

خریدار متعهد است انجام عملیات موضوع اين قرارداد را به نحو مطلوب انجام دهد. در صورتی که در راستای انجام کار خود از کارگران و  -8

روشنده در خصوص پرداخت هر گونه حق بیمه، استخدام و هر گونه مطالبات و حقوق قانونی اشخاص مذبور از همراهاني استفاده نماید، ف

 خریدار، هیچ گونه تعهدی ندارد.

خواهد بود و در صورت بروز استان  اداره کل شیالتخریدار در راستای انجام عملیات موضوع اين قرارداد، موظف به تبعیت از نظرات مسوول   -9

اد را گونه نقص یا اشکال در انجام مطلوب عملیات موضوع اين قرارداد، بنا بر نظر ناظر قرارداد، خریدار موظف است موارد مورد نظر ناظر قراردهر 

 اصالح و تصحیح و انجام نماید.

علق بگیرد، خریدار موظف است کلیه در صورتی که به موضوع اين قرارداد، هر گونه كسورات قانوني مثل مالیات یا بیمه يا عوارض و ...  ت -10

 هزینه های مزبور را پرداخت نماید و فروشنده در این خصوص هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.

مالك اوصاف و وزن و متراژ و استهالك يا سالمت كلیه آهن آالت موضوع اين قرارداد، جهت بارگیري نمودن و نقل و انتقال و بردن کامل،  -11

حضور در جلسه تعین شده در زمان برگزاري مزايده میباشد، و در صورت عدم حضور هیچ گونه عذري از سوي فروشنده پذيرفته نیست و 

 را، بارگیري نموده و به مكان مورد نظر خود منتقل نمايد. اقالم موجود در انبار چهار محل مذکورست كلیه خریدار موظف ا

 جبران خسارت:  5ماده 

ماید، میزان چنانچه خریدار در راستاي انجام تعهدات مندرج در این قرارداد، بنا به نظر ناظر قرارداد، قصور بورزد و یا خساراتی به فروشنده وارد ن

د خسارت بنا به نظر ناظر قرارداد محاسبه مي گردد و از تضمین حسن انجام تعهدات خریدار اخذ می گردد. خریدار متعهد است نظر ناظر قراردا

 را در این خصوص رعایت نماید و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض حقوقی یا قضایی را از خود سلب می نماید.

 

 

 



 

 : ناظر قرارداد 6ماده 

 ، ناظر این قرارداد محسوب می گردد.اداره کل شیالت هرمزگان نماینده

 حق فسخ:  7ماده 

 فروشنده می تواند در صورت ایجاد یکی از شرایط ذیل، پس از ارسال حداقل یک تذکر کتبی به خریدار، نسبت به فسخ يك جانبه اين قرارداد و

 ریدار و تقديم دادخواست حقوقي يا شكايت كیفري، اقدام نماید:دریافت کلیه خسارات قانونی از محل تضمین حسن انجام تعهدات خ

در صورت وجود هر گونه نقص یا اشکال، در انجام صحیح عملیات موضوع اين قرارداد)بنا بر نظر ناظر( و عدم رفع هر يك از نواقص، توسط  -1

 خریدار.

 ا بر نظر ناظر قرارداد(.در صورت عدم انجام مطلوب هر يك از تعهدات موضوع اين قرارداد ) بن -2

 تضامین:  8ماده 

)نرخ پیشنهادي( را پیش از انعقاد قرارداد، به عنوان تضمین حسن اقالم مستعمل%  کل مبلغ خريد 10خریدار موظف است مبلغی معادل 

تحویل نماید، يا نسبت به تهیه و نشیالت هرمزگااداره کل اداره امور مالیانجام تعهدات، به صورت نقدی واریز نمايد و اصل فیش واریزی را به 

 اقدام نمايد.استان  شیالت به اداره امور مالیتسلیم ضمانتنامه بانكي معتبر و قانوني به میزان مبلغ فوق، 

 منع مداخله کارکنان دولت:  9ماده 

نمی باشد و در صورت اثبات  1337وب خریدار اقرار می نماید که مـشمول الیحه قانونی منع مــداخله کارکنان دولت در معامـالت دولتی مص

 خالف آن، اين قراراداد باطل می گردد و کلیه خسارات مربوطه  از خریدار أخذ خواهد شد.

 اقامتگاه قانوني:  10ماده

معتبر  هاباشد و هر گونه ابالغي به اين آدرسطرف مي 2اقامتگاه و آدرس درج شده در صدر اين قرارداد، به عنوان اقامتگاه قانوني هر 

رساني نمايد، در غیر اين صورت هر  به طرف ديگر اطالعروز  2باشد. در صورت هر گونه تغییر در اقامتگاه؛ خریدار بايد مراتب را كتباً و ظرف مي

 گونه ابالغي به آدرس قبلي، مالك خواهد بود.

 عدم حق واگذاري: 11ماده 

 يا جزئاً به اشخاص حقیقي و يا حقوقی ديگر، حتي به صورت وکالت و صلح حقوق و خریدار حق واگذاري عملیات موضوع اين قرارداد را کالً 

 نمايندگي و . . .  ندارد.

 ي تاخیر:جريمه: 12ماده 

خریدار مكلف است مورد معامله را حداكثر تا پايان مدت قرارداد تخلیه نمايد و در صورت تاخیر در تخلیه و اجراي ساير تعهدات، فروشنده 

هیچگونه اعتراضي را  نموده و خریدار حق خسارت اضافهلاير از كل مبلغ قرارداد را به عنوان  1000000به ازاي هر روز تاخیر مبلغ  تواندمي

 کسر خواهد شد. 8و در صورت عدم پرداخت از محل تضمین ماده  نخواهد داشت

 نسخ قرارداد: 13ماده 

 نسخه تهیه و تنظیم گردیده است و کلیه نسخ آن دارای اعتبار واحد می باشد . 7ماده و  13این قرارداد در 

 

 

 

 فروشنده      

 خریدار:                                                                                                               شیالت هرمزگاناداره کل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (1منقول اسقاطی)فرم پیوست شماره  اقالمتعهد نامه بازديد از 

 

منقول  اقالمبدين وسیله اعالم و تايید مي نمايم كلیه اطالعات الزم توسط مسوولین مربوطه دراختیار اينجانب قرار گرفته و از 

مطالعه نموده و بعنوان پذيرش كلیه اسقاطی مورد مزايده بازديد و اوراق شرايط مزايده و آخرين آگهي روزنامه را نیز بدقت 

اين برگه پیشنهاد را امضاء و متعهد مي شوم چنانچه در  استان شیالت اداره کل شرايط مزايده و مفاد قرارداد تنظیمي ازسوي 

 استان  شیالتاداره کل مزايده برنده شناخته شوم موظف به رعايت تمام شرايط مندرج در اوراق مزايده بوده و در غیر اين صورت 

مجاز خواهد بود تا سپرده اينجانب جهت شركت در مزايده را ضبط نمايد و بعداً اينجانب حق هیچگونه ادعايي از بابت آن نداشته 

 و اين اعتراض در هیچ مرجع قانوني قابل قبول و استماع نخواهد بود .

 نشاني متقاضي خريد :

 كد اقتصادي :      كد پستي : 

 همراه :     شماره تلفن ثابت : 

 

 

 

 

 

 

 

 محل امضاء و اثر انگشت متقاضي :    نام و نام خانوادگي متقاضي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «برگه قیمت پیشنهادي» 

 فرم پیوست شماره دو

 

 تذكر*****)پس از تكمیل در پاكت ج قرارگیرد (

 

 شیالت هرمزگاناداره کل كمیسیون محترم مناقصه و مزايده 

-هرمز-قشم-جاسک-رمزگان)شهرستان های بندرعباساداره کل شیالت هو دست دوم مازاد منقول اسقاطی اقالمموضوع: 

 بندر کالهی -هرمز

اينجانب  اداره کل شیالت هرمزگانمنقول  اسقاطی و مستعمل  اقالمفروش * در خصوصاحتراماً، 

.. داراي شماره شناسنامه ............................ صادره از ........................................... فرزند ..................

... با ....................متولد .................كد ملي ................................. سمت )در صورت شخص حقوقي( .................

 پیشنهاد قیمت ذيل تقاضاي خريد  مي نمايم.

 قیمت پیشنهادي به حروف)لاير( (قیمت پیشنهادي به عدد)لاير

  

 

 لغ جزء به جزء اقالم در لیست پیوست درج گردد.مب

بدين وسیله اعالم و تايید مي نمايم  كلیه اطالعات الزم توسط مسوولین مربوطه در اختیار اينجانب قرارگرفته و از مورد مزايده 

بازديد و برگه شرايط مزايده و آخرين آگهي روزنامه را نیز بدقت مطالعه نموده و بعنوان پذيرش كلیه شرايط مزايده و مفاد قرارداد 

اين برگه پیشنهاد را امضاء و متعهد مي گردم چنانچه در مزايده برنده  استان س و ب  شیالت ره کل اداتنظیمي از سوي 

مجاز  استان  شیالت اداره کل شناخته شوم موظف به رعايت تمام شرايط مندرج در اوراق مزايده بوده و در غیر اين صورت 

ايد وبعداً  اينجانب حق هیچگونه ادعائي از بابت آن نداشته و خواهد بود تا سپرده اين جانب جهت شركت در مزايده را ضبط نم

 اين اعتراض درهیچ مرجع قانوني قابل قبول و استماع نخواهد بود.

 نشاني متقاضي خريد :

 كد ملي:   كد اقتصادي :     كد پستي :

 

 شماره همراه :  شماره تلفن ثابت :

 

 انگشت متقاضي : محل امضاء و اثر    نام و نام خانوادگي متقاضي :

 

 

 

 

 



 

 

 باسمه تعالی

 تعهد نامه شماره یک

 …()الیحه منع مداخله

با پذیرفتن تمامی شرایط عمومی و اختصاصی …….........................…………………دارای شناسنامه شماره  …………....................……فرزند  ……………….................………اینجانب

اعالم نموده و متعهد می گردد که مشمول الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت  شیالت هرمزگان مزایده آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد با اداره کل 

 نمی باشم .

 خریدارنام و نام خانوادگی 

 .……….........................………تاریخ : 

   امضا و اثر انگشت و مهر )در صورت داشتن مهر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  


