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جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه، دستگاه خور( و تأسیسات آن  حاشیه در اجاره کشتارگاه دام )واقع

 خوانده شد، مورد قبول است .ضالب و تأسیسات کشتارگاه.تصفیه فا

 

 

                                دوم مرحله –عمومي  در مزایدهنامـه شركت  دعوت         

 ......................................  شرکت /

 ................................................................ و شماره تماس به آدرس قانوني

عمومي با مشخصات زیرر شررکت  در مزایدهآن شرکت دعوت مي شود که بندرماهشهر ازشورای اسالمي شهر  12/12/97 ش مورخ/2737  شماره  وسیله به استناد موافقت نامه  بدین

 فرمایید.

و حفظ و نگهداری  طح شهرر سخور( و تأسیسات آن، جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت د حاشیه در اجاره کشتارگاه دام )واقع :موضوع -الف

 .و تأسیسات کشتارگاه دستگاه تصفیه فاضالب، ابنیه

 .ریال 000/000/282/6 و اجاره یک سال  ریال 000/500/523ماهیانه اجاره  –ب 

 تضامین زیر را به موجر تحویل نماید. مستاجر متعهد است در هنگام عقد قرارداد :نامه ضمانت -ج
 طبق مفاد قراردادعنوان ضمانت نامه انجام تعهدات  درصد کل مبلغ پیشنهادی به 10 •

روزانه در کشتارگاه تا یرک : در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات قید شده در اسناد تا یک ماه، عدم تهیه ادوات تنظیفات و مواد شوینده بهداشتي و ضدعفوني بصورت   1  توضیح

%  10تسویه حساب ماهانه با مجری مربوطه تا دو هفته توسط مستاجر، موجر حق خواهد داشرت راسراا اقردام و مبلرغ آن را برا  هفته و عدم انعقاد قرارداد مبارزه با جوندگان یا عدم 

 باالسری از محل تضامین برداشت کند.

 ریال بابت تسویه حساب آب و برق مصرفي 000/000/200/1سفته بانکي به مبلغ  •

% باالسری از محرل ضرمانت   10ماه، موجرحق خواهد داشت راساا اقدام و مبلغ آن را با    3نه آب و برق مصرفي به دستگاه نظارت تا  : در صورت عدم ارائه مفاصا حساب ماها  2توضیح  

 نامه فوق برداشت کند.

 ه مکان کشتارگاهریال بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکي به عنوان تضمین نگهداری از ساختمان، تأسیسات، اموال کشتارگاه، تخلی 000/000/000/5مبلغ  •

 تضمین پرداخت اجاره بهای ماهانه  ریال جهت 000/000/500/2سفته بانکي به مبلغ  •

 باالسری از محل تضامین فوق برداشت کند.  %10ماه، موجر حق خواهد داشت مبلغ بدهي را با  3: در صورت عدم ارائه فیش پرداختي اجاره بهای ماهانه به دستگاه نظارت تا   3توضیح 

پرداخت ماهانه حقوق و بیمه تمامي پرسنل شاغل در قرارداد و ارائره صرورت وضرعیت   ریال بصورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکي جهت تضمین  000/000/200/1  مبلغ •

ابي که به تاییرد اتحادیره مرواد شامل فیش پرداخت ماهیانه عوارض دامپزشکي و منابع طبیعي و فهرست آمار ماهیانه کشتار دام به تفکیک واحدهای قص  بصورت ماهانه

 .پروتئیني رسیده باشد

ننماید، موجر حق  رسنل باشد و یا تا دو ماه مستاجر نسبت به ارائه صورت وضعیت به دستگاه نظارت اقدام پبیمه پرداخت حق و : اگر بعد از دهم هر ماه تعویق یا تاخیری در 4توضیح  

 برداشت کند. ل تضامیندرصد باالسری از مح 10خواهد داشت مبلغ را با 

عالوه بر کسر بدهي ها از ضمانت نامه های فوق هزینه هرای مترترب برر قصرور و   داشت  موضوع قرارداد، موجر حق خواهد: در صورت قصور و یا عدم انجام تعهدات    5توضیح  

    نماید. )جرائم مربوطه طبق جدول اعمال و از تضامین مستاجر کسر مي گردد.(  لجرائم را وصو

 .از تاریخ صورت جلسه تحویل  یک سال شمسيمدت اجاره :   –د

 .شهرداری بندرماهشهرخدمات شهری کارفرما:  – هر

 مزایده :شرایط  

 ارائه مي گردد؛ و پاکت هررا تررا  30/7/1401مورخ    18تا ساعت    18/7/1401از مورخ     Setadiran.irتدارکات الکترونیکي دولت به نشاني  در سامانه    مزایدهاسناد    -1

 مي باشد. 14/8/1401 شود. بازگشایي پاکت ها مورخ بارگذاری 18ساعت  10/8/1401مورخ  

 مشروط و مبهم و فاقد تضمین الزم و کافي و الك و مهر نشده معذور است. یهاو کارفرما از قبول پیشنهادباید کامل و بدون قید و شرط باشد   هادپیشنها -3

 ارائه نمایند: زیراز دو طریق  را به یکي  ( ریال  000/100/314 اولیه )پنج درصد مبلغ  در مزایدهشرکت  پیشنهاددهندگان مي بایست جهت تضمین  -4

 .نزد بانک ملي شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003 سیبا شماره فیش واریز مبلغ فوق به حساب -الف

 ماهشهر.بندر نام شهرداری ه نامه بانکي ب ضمانت–ب 

 سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد. :  ارسال چک،1تبصره 

 دهندگان مسترد خواهد شد.سایر پیشنهادسپرده قرارداد( نگهداری و : پس از برگزاری مزایده  و اعالم برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم )تا انعقاد 2تبصره 

خودداری کند یا پس از ابالغ قانوني حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفرر اه برنده مزایده از عقد قرارداد ر گ: ه  3تبصره  

 به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.   اود قرارداد نشوند سپرده نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانوني حاضر به عقدید و در صورتي که برنده دوم بعدی منعقد خواهد گر

 حسین صفری                                                                                                                                           

 ماهشهر  بندر شهردار                                                                                                                                   
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 بارگذاری نماید. تنظیم و در موعد مقرر   ، به ترتیب بعدSetadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به نشاني خود را باید پیشنهاد  پیشنهاددهنده -5

است که بر حسب مورد در داخل یکي از سه پاکت تضمین )پاکت الف(، پاکت رزومه شرکت )پاکت ب( و  زیر    هایتمام اسناد و مدارك مشروحه در بندمنظور از پیشنهاد   -6

 پاکت پیشنهاد قیمت )پاکت ج( قرار مي گیرد.

 اسنادابق شرح مندرج در مط مزایدهمدارك و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در  -7

 توضیح: شرکت کننده مي بایست پاکت الف را تا قبل از زمان بازگشایي به شهرداری بندرماهشهر تحویل نماید. 

 مدارك و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : -8

تغییرات )حداقل دو تغییر آخر(   1-4 تأسیس و آخرین  و آگهي  اساسنامه  برای اسناد    ورونوشت مصدق  آخرین آگهي در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاددهنده 

 مالي و تعهد آور.

مزایده، ها، شرایط    دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارك که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه 2-4

 نمونه فرم بیمه نامه ها( ارمندان دولت در معامالت دولتي، ورد عدم مشمول قانون منع مداخله کدهنده در مبرگ تعهد نامه پیشنهاد

 ایمني اداره کار و امور اجتماعي خدماتي و صالحیت تصویر برابر با اصل گواهینامه  3-4

   مدارك و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : -9

 بق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاا پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد( برگ پیشنهاد قیمت که باید ط -

ذکر شده بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و   5و    4،  3را که در بندهای  مزایده  پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارك   -10

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irر سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به نشاني د

درصورت وجود خدشه یا نقص دراسناد و مدارك باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد.  پیشنهادها   -11

 و یا نداشتن تضمین کافي آن پیشنهاد مردود است.   مزایدهبرخالف شرایط ، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و مزایده 

نبوده  يخاص  شنهادیبه قبول پ دیوجه مق چیو به ه دی را رد نما شنهادهایاز پ یتعداد ای دارد که تمام  يخود محفوظ م یحق را برا نی مختار است. موجر ا شنهادهایاز پ  کی قبول هر    ای   هیموجر در رد کل  -  12

موجر و بررا توجرره برره  صیبه تشخ دهی نبوده و برنده مزا دهی ، لزوماا برنده مزایشنهادیپ متیق نی شتریو لذا ارائه دهنده ب درا ندار یشنهادیپ متیق نی شتریبا ارائه دهنده ب مانیبر امضاء پ  يمبن  یتعهد  زیو ن

 و اعالم خواهد شد. نییجهات تع عیجم

واصله مورد قبول نخواهد بود  و   شنهادی، پدهیمزا  طیکامل مفاد شرا  یدر صورت عدم اجرا  ایصورت و    نیا  ریدر غ  ردیصورت گ  دهیمزا  در اسناد  دینبا  یرییگونه تصرف و تغ  چیه  -13

 را مردود بداند. یشنهادیپ نیباشد چن ياستدالل ای حینوع توض به هر یازین نکهیحق دارد بدون ا موجر

داده  صیشرکت کنندگان مردود تشخ نیواصله از ا  یکرده اند نرخ ها  يموجر تبان  انیدهندگان به زشنهادیزآن وقوف حاصل شود که پبعد ا  ایو    دهیمزا  یدر هنگام برگزار  هرگاه  -14

 ربط اعالم خواهد شد. یبه مراجع ذ زیحذف خواهد شد و موضوع ن ستیاز ل شهیهم یبرا ایمتخلف موقتاا و  شنهاددهندگانیپ يشده و اسام

گونه  چیحق ه دهیصورت برنده مزا نیمسترد خواهد شد در ا دهیبرنده مزا نیمنصرف گردد، تضم دهیبا مستاجر برنده مزا مانیانعقاد پ ایطرح    یر علت از اجراچنانچه موجر به ه -15

 داشت. بابت نخواهد نیاز ا يجبران خسارت یادعا

نمروده و  تیداشته باشند و آن ها را رعا یيمربوطه آشنا نیمصوبات و قوان نیو آخر ياجتماع یها مهینسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و ب  دیدهندگان باشنهادیپ  -16

 .ندیخود منظور نما یشنهادیپ یدر نرخ ها

 باشد. يمورد مردود م نیر اد يو مطالبه هر گونه خسارت دینما يخود متحمل شده اند پرداخت نم  شنهادیپ میو تسل هیدهندگان بابت تهشنهادیرا که پ یيها نهیهز موجر -17

و با حرروف  يو بدون قلم خوردگ سیخود نو اینرخ و با خودکار  شنهادیدهنده در برگ پشنهادیپ لهیاست که به وس يقرار خواهد گرفت، مبلغ يکه مالك بررس  یشنهادیپ  متیق  -18

 شود. ينوشته م

 یهر ماه اجاره خود را به حساب درآمد شهردار یو پس از آن در ابتدا دیماه را پرداخت نما کی، اجاره ورد اجارهگرفتن م لیقرارداد و قبل از تحو یمستاجر متعهد است در ابتدا  -19

جر مسرتا سرتیبا يدر هر حال در تمام مدت قرارداد مرهمچنین سه فقره چک جهت باقیمانده اجاره از برنده اخذ خواهد گردید. . دینما زیوار  يبانک مل  0105293482000به شماره   

 7تماماا ظررف  ایکند و عدم پرداخت هر قسط از مال االجاره بعضاا  هیتسو قرارداد کل مبلغ اجاره را انیماه قبل از پا  کیکه    یماه اجاره خود را زودتر پرداخت کرده باشد، به نحو  کی

 فسخ از طرف موجر خواهد بود. اریموجب خ دیسر رس خیاز تار روز

حقروق و   ،يعریو منابع طب  يبر اجاره، عوارض دامپزشک  اتیدولت و مال  یجار  نیطبق قوان  اتی، مالمهیقرارداد منعقده، ب  ياز جمله کسورات قانون  یجار  یها  نهیهز  هیکل  پرداخت-20

 ،يناد، قبروض آب و بررق مصررفشرح خدمات مندرج در اسر انجام جهت    ازیو ادوات مورد ن  زاتیتجه  آالت،  نیماش  نیتأم  نهیشاغل در کشتارگاه، هز  يانسان  یروهاین  هیدستمزد کل

 کشتارگاه بر عهده مستاجر است.  ساتیدر ساختمان و تأس یضرور يجزئ راتیتعم

دسرتگاه  هیردییو با تأ یسال جار یانجام شده فهرست بها  اتیارزش عمل  یاست  که مبنا  ریال  000/000/420باشد مبلغ    يکه در تعهد مستأجر م   يجزئ  راتیتعم  يالی: سقف رتبصره

 باشد. يم نظارت
 به قیمت های مبهم، مخدوش و زیر قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.-21

 : شرح خدمات مستاجر - 1 ماده

ل و بعد از کشتار(، انتقال الشه قبو دکتر دامپزشک ) يناظر شرعي با نظارت و بازرسي و شرع ي، ذبح بهداشتزنده تا زمان ذبح دام یو نگهدار  لی تحو  لیاز قب  روزانه  امور مربوط به کشتار  هیکلانجام   -1

 ساعت ماندگاری( و حراست از الشه ها  تا زمان توزیع و تحویل در بازار.   24ها به سردخانه باالی صفر )جهت 
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ناسب برا تعرداد کشرتار مت حمل گوشت ژهیسردخانه دار و خودرو با استفاده از  ، ناحیه صنعتي و شهرك طالقاني( در سطح شهر )منطقه ماهشهر مرکزیگوشت    عیحمل و توز -2

بره  سرتیبا ي( مريملک ای یمورد نظر )اعم از اجاره ا یقبل از عقد قرارداد صحت و سالمت خودروها به عهده مستاجر است.(  يمعتبر از شبکه دامپزشک  يکد بهداشت  ی)دارا

تعداد خودروها باید به گونه ای باشد که خللي در توزیرع بره  بعد باشد. به 97 از سال ستیبا ي. مدل ماشین ها مددستگاه نظارت برسشبکه دامپزشکي بندر ماهشهر و    دییتا

 موقع و با کیفیت گوشت در سطح شهر ایجاد نشود.

با  ن( سرویس های بهداشتي و محوطه بیرواتاق روده پاك کني، سردخانه ها، اتاق های کله پاك کني،    )سالن کشتار،  کشتارگاهو شست و شوی      یپاکساز  تنظیفات،انجام امور   -3

 .بصورت روزانهي و مواد شستشو و ضد عفوني کننده  استفاده از آبگرمکن صنعت

برا رعایرت اصرول بهداشرتي )اسرتفاده از روپروش و   و دستگاه نظارت  شبکه دامپزشکيدستورالعمل  گذاری الشه ها )نصب برچسب مشخصات دام کشتار شده( طبق    لیبل -4

 .دستکش جهت شخص لیبل زن( 

 کشتارگاه. طیبه محمتفرقه مجاز و افراد  ریغ هایاز ورود خودرو یریآن و جلوگ ساتیکشتارگاه و تأسو حراست از  و حفاظت يانجام امور نگهبان -5

 .جهت رعایت اصول ایمني و رفع نواقص برقي و اطراف کشتارگاه يبهداشت یها سیمناسب در محوطه سالن، سرو یيروشنا نیتأم -6

در خصرو  حمرل و  يدهرت خدما دام و انجام کشتار روزانهدر  یا  وقفه  چیکه ه  یبه طور،  را به نحو احسن انجام دهدپیمان  موضوع  موظف و متعهد است خدمات    مستاجر -7

 .دیایبوجود ندر سطح شهر  توزیع گوشت

با ابالغ دستگاه نظارت  و... ینوروز یها کیقربان، کش دیسع دیاز جمله ع لیتعط ام یا يدر برخ ستیبا يکشتارگاه م  نیباشد. همچن  يهفته م  ام یا  هیکارکرد شامل کل  یروزها -8

 باشد. ریدا يشبکه دامپزشک يو هماهنگ

 و مسئولیت هر گونه پاسخگویي در این خصو  از وظایف مستاجر است. خصو  به قصابان نیدر ا يآبستن و اطالع رسان ممانعت از کشتار دام  -9

 است.و در ساعات انجام کشتار روزانه و زمان تحویل الشه ها الزامي قبل و بعد از کشتار    یا نماینده قانوني او در کشتارگاه در زمان بازرسي  مستاجرحضور  -10

 .از وظایف مستاجر استصفر  یدر سردخانه باال یساعت ماندگار 24  يقبل از ط ياستحصال یاز خروج الشه ها یریجلوگ -11

 مي باشد.مستاجر  ل الشه به قصاب در بازار یا درب مغازه بر عهدهمسئولیت دام و الشه استحصالي از زمان تحویل دام به کشتارگاه تا زمان تحوی -12

 سنگین مي باشد.دام رأس  12و رأس دام سبک  64 بر اساس آمار اعالمي از سوی دامپزشکي بندرماهشهر  1401و نیمه اول سال  1400در سال  متوسط آمار کشتار روزانه -13

بره پوشیده ویژه حمل ضایعات )به نحوی که هیچگونه ضایعات و یا خونابه ای حین حمل به بیرون منتقل نشرود.( خودروی سربا    حاصل از کشتار  عاتیضا  و حمل  یجمع آور -14

 .در محوطه کشتارگاه يوانیفضوالت ح و عاتیضاو نگهداری  هیعدم تخلبصورت روزانه و  هیدیام  -محور ماهشهر 12 لومتریدفن زباله ک گاهیجا

اه دفن پسماند شهرستان مجاز مي باشد. بدیهي است تخلیه ضایعات در هر مکان دیگری خالف قوانین و موازین بهداشتي بوده و طبق مرواد توضیح: تخلیه ضایعات صرفاا در جایگ

 قانون مدیریت پسماند پیگرد قانوني دارد و کلیه مسئولیت های آن به عهده مستاجر مي باشد.  20و  16

 :لیذ طیو با شرا مستمر در طول مدت قراردادبصورت  کشتارگاهجوندگان و حشرات در محوطه و سالن مبارزه با  -15

حق الزحمه آن بصورت  پرداختانعقاد قرارداد مبارزه با جوندگان با شرکت های فعال مجاز در این زمینه که از مراجع ذیربط که از سوی دستگاه نظارت معرفي مي گردد و  •

 ماهانه.

 .کشتارگاهساختمان، سالن و سایر تاسیسات مستقر در و خروج جوندگان به ورود  یروزنه ها و راه ها هیکلمسدود نمودن  •

ارگاه، برنامره مستاجر موظف است به نقطه نظرات موجر و شرکت مجری مبارزه با جوندگان در خصو  نوع و نحوه استفاده از سموم و محل های مشخص شرده در کشرت •

یگر مواردی که به اخذ نتیجه مناسب از عملیات سمپاشي و طعمه گذاری منافاتي نداشته باشد توجه و دقت نظر زمان بندی متناسب با شرایط کار و فعالیت کشتارگاه و د

 داشته باشد و در این زمینه همکاری الزم و قطعي را با موجر به عمل آورد.

 دفع گردند.منتقل و  به محل دفن پسماند يبه روش بهداشت ستیبا يشده م یجمع آور یالشه ها هیکل •

 و ضد عفوني. ندهیمواد شو با استفاده ازکشتارگاه  يبهداشت یها سیظافت روزانه سرون -16

 .دستگاه نظارت دییو با تأ يبه تعداد کاف قیحر یو کپسول اطفا هیاول یها  و نصب جعبه کمک هیته -17

 کشتارگاه ندارد.مربوط به  امور از ریرا به غ يلیو اموال تحو ساتیحق استفاده از تأس  مستاجر -18

 .از زمان تحویل دام تا توزیع گوشت در بازار یا نهیو قرنط يبهداشت یها ضوابط و دستور العمل  هیکل تیرعا -19

 .استهزینه مستاجر به و بر عهده و همچنین ناظر شرعي  يشبکه دامپزشک يبهداشت نیو ذهاب بازرس ابیا سیانجام سرو -20

ي باشد و در صورت عدم امکان حضور در هر روز، مستاجر موظف است از قبل نسبت به هماهنگي با ادراه حضور دامپزشک مقیم در تمامي روزهای کارکرد کشتارگاه الزامي م -21

 دامپزشکي جهت اعزام دامپزشک به کشتارگاه اقدام نماید.

 .مي باشدمستاجر واحدهای قصابي بر عهده   ارمسئولیت هرگونه پاسخگویي به اداره مالیاتي درخصو  آمار کشت -22

صبح مي باشد. در صورت تغییر ساعات مراتب کتباا  30/7صبح لغایت  30/6صبح روز بعد و ساعت معاینه پیش از کشتار   6ز پایان کشتار روزانه تا ساعت  ساعت پذیرش دام ا -23

 مي باشد(.و با هماهنگي ادراه دامپزشکي )تغییر ساعت کشتار از اختیارات موجر  اعالم مي گردد. مستاجربه 

هزینه مستاجر  به بر عهده و و ... نکی: چکمه، ترمومتر، ماسک، لباس کار، دستکش، علیاز قب توسط دامپزشک کشتار قبل و بعد از  نهیت انجام معاجه  ازیمورد ن  لیوسا  هیته -24

 است.

طبق ضروابط  ستیبا يو ... م یعات، ضاپوست ،يخوراک ریغ و  يخوراک يگوشت، کله و پاچه، چرب لیاز کشتارگاه از قب  يرخوراکیو غ  يخوراک  شیخروج هرگونه فرآورده و آال -25

  .ردیصورت پذ يدامپزشکاداره مجوز با و تحت نظارت و  يبهداشت
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جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه، دستگاه خور( و تأسیسات آن  حاشیه در اجاره کشتارگاه دام )واقع

 خوانده شد، مورد قبول است .ضالب و تأسیسات کشتارگاه.تصفیه فا

 

 .کشتارگاه يبا بازرس بهداشت يساعات کار کشتارگاه و عدم کشتار در خارج از ساعات کار اعالم شده بدون هماهنگ تیرعا -26

 .رفاقد جواز کسب معتبقصابي  یواحدهامربوط به از ذبح دام  یریجلوگ -27

 .جلوگیری نماید گاهکشتار بهورود و خروج افراد متفرقه مستاجر موظف است از  -28

 توضیح: مستاجر موظف است به منظور برقراری نظم و امنیت در کشتارگاه نسبت به بکارگیری یک نفر مامور نیروی انتظامي اقدام نماید.

 شتارگاه.عدم نگهداری هر نوع دام مریض در محل بهاربند و استراحتگاه دام ک -29

 .کشتارگاه بهاربند درمورد نیاز  آب نیتأم -30

بدن( رو به قبله باشد، بره  می)مقاد وانیذبح ازآهن باشد، جلو ح یمسلمان باشد، جنس چاقو يستیباشد. )ذابح با يم يو اسالم يشرع نیمواز هیکل تیمکلف به رعامستاجر   -31

 وانیرح برر  يستیکامالا همراه سر بماند، ذبح با  يستیگلو با  ری( کامالا قطع شوند، مهره زیاطراف مر  يو رگ خوند  ،یمر  ،یاوداج اربعه )نا  د،یذکر بسم ا... بگو  دنیقصد سربر

 بکند که معلوم شود زنده بوده است(. يحرکت وانیح دنیبر زنده واقع شود لذا بعد از سر

 .اطراف کشتارگاه بالصاحب یها سگ ساماندهيجهت دستگاه نظارت با  يو هماهنگ یهمکار -32

، دامپزشکي و محریط رد و دستورالعمل های مرکز بهداشتلذا مستاجر موظف است تمامي موااست.  مستاجربه عهده  آن امور جاری کشتارگاه با کلیه مسئولیت های حقوقي -33

 .زیست در خصو  رعایت مسائل بهداشتي و ایمني کشتارگاه را انجام داده و مسئولیت تمامي موارد به عهده مستاجر مي باشد

(، اسرناد یکماده  40ردیف بهای خدمات ) جدول 16و  15ردیف های طبق اتخاذ نماید  یني ترتیبيئموظف است با هماهنگي اتحادیه مواد پروت شرایط کار سالخان: مستاجر -34

 به انجام رساند.شامل موارد ذیل را سالخان دریافت و از محل این بهای دریافتي، امور شغلي آن ها  دام را ازدر کشتارگاه  هزینه مرتبط با سالخان شاغل 

 بصورت منظم و روزانه يانجام کار سالخمدیریت  •

، گواهي عدم اعتیاد يمنینکات ا تیو رعا ياخذ کارت تندرست ،یدوره ا شیانجام آزما از جمله تهیه لباس کار،  مربوط به سالخان  يموارد بهداشت  هیکل  تیریو مد  یریگیپ •

 و سوء پیشینه

 واهي سوءپیشینه و عدم اعتیاد بر عهده سالخ و اضافه بر بهای خدمات ذکرشده در جدول مي باشد.: هزینه گ1تبصره 

 و موجر هیچگونه تعهدی در این خصو  ندارد. استمستاجر  عهده  بر ياز کار سالخ يهرگونه حادثه ناش تیمسئول:  2تبصره 

 جمرع آوری و انتقرالدار مناسب جهرت  گالس چرخ بریمخزن فاجاروب، تي، فرغون،   باشد:  يم  ریح زبه شرجهت شستشو و نظافت روزانه    ازیمورد نحداقل ابزارکار و مواد   -35

. تأمین گازوئیل مورد نیاز کوره روزانهتنظیفات الزم جهت شستشو و  زانمی به کننده يضدعفون عو ماینمک  جوهرپودر شسشتو،   .عاتیضا  یریبارگ  نیماش  هکشتار ب  عاتیضا

     لیبل( و سایر ابزار مورد نیاز جهت انجام شرخ خدماتي که  به عهرده و هزینره مسرتاجر   2لیبل و هر راس دام سبک    4ون )جهت هر راس دام سنگین  ریب  الشه سوز، لیبل و

 مي باشد.

 باشد. يممستاجر  عهدهدر خصو  امور جاری و روزانه مربوط به کشتار و توزیع گوشت در سطح شهر بر  ربطیبه مراجع ذ يپاسخگوئهر گونه   تیمسئول -36

مربوطره را برا  یهرا نرهیهز هیممکن اقدام و کل قیتواند نسبت به انجام آن به هر طر يمموجر، مستاجرتوسط  فوقشرح خدمات  یها فیرد از کیدر صورت عدم انجام هر  -37

صورت هر گونره  نیدستگاه نظارت(. در ا صی)به تشخ دیقدام نماا اسنادنسبت به اعمال جرائم مندرج در  که نیا ای دیکسر نما  مستاجر  یها  نیتضم  زا  یباالسر  %10احتساب  

 خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ بال اثر خواهد بود. موجر صینسبت به تشخ نیبند و همچن نیمترتب بر ا یها نهینسبت به مبالغ و هز مستاجر یادعا

 مجدد آن کارفرما هیچگونه مسئولیتي در قبال آالیش غیرخوراکي ندارد.در صورت خرابي کلي سردخانه زیر صفر تا تعمیر و راه اندازی  •

ر موظف است هماهنگي مسئولیت بروز خسارت به الشه های استحصالي بر اثر خرابي سردخانه باالی صفر با مستاجر مي باشد و در صورت بروز هرگونه نقص فني، مستاج •

 وشت در سطح شهر انجام دهد.های فوری و الزم را با اداره دامپزشکي جهت توزیع گ

ریال است کره مبنرای  420.000.000تعمیرات جزئي ساختمان کشتارگاه، تاسیسات و دستگاه تصفیه فاضالب: سقف ریالي تعمیرات جزئي که در تعهد مستاجر مي باشد مبلغ   -38

مي باشد. هیچگونه هزینه کرد بدون هماهنگي و تایید پیش فاکتور توسط ارزش عملیات انجام شده فهرست بهای سال جاری و ارائه پیش فاکتور جهت تایید دستگاه نظارت 

ریال باشد، عملیات جزئري و  35.000.000دستگاه نظارت قابل قبول نمي باشد. در این قرارداد به کلیه عملیات تعمیر، تهیه و نصب قطعات که بهای انجام آن، مساوی و کمتراز 

ریال باشد، عملیات اساسي گفته مي شود و بر عهده موجر است. )تشخیص طبقه بندی عملیات، توسط دستگاه   35.000.000بیش از    بر عهده مستاجر  و عملیاتي که بهای آن

 ( شرایط عمومي پیمان اقدام مي گردد.  53نظارت و بر اساس پیش فاکتور ارائه شده انجام مي پذیرد و در صورت اعتراض مستاجر به نظر دستگاه نظارت، مطابق ماده 

نگهداری و قصور پیمانکرار باشرد تبصره: در صورت بروز ایراد یا خرابي تاسیسات مستقر در کشتارگاه، تشخیص واحد تاسیسات نافذ است و اگر ایراد دستگاه بخاطر عدم حفظ و 

 هزینه تعمیرات نیز به عهده مستاجر مي باشد حتي اگر تعمیرات کلي باشد.

 :ماشین آالت شامل موارد زیر مي باشدو  ساتیسساختمان کشتارگاه، تأ یيجز راتیتعم

 .ازیسرقالب و افزودن تعداد آنها در صورت ن ضی( و تعوبار کیکردن گوشت )هرسه ماه  زانیمخصو  آو یقالب ها و رهایزنج یزیرنگ آم •

 موجود در کشتارگاه. یها هیتهوي و برق یحشره کش ها یو نگهدار ریتعم •

 در کل مدت قرارداد. شکسته یها شهیش یهفرسوده و کل یها یتور ضیکشتارگاه و تعو رونیمشرف به ب یره هادرب و پنج یتور یو نگهدار ریتعم •

 .فن ها هیبر کل ینصب تور •

 .تعمیر و نگهداری دستگاه لیبل گذاری الشه ها •

 در طول مدت قرارداد. درب و پنجره ها هیو مرمت کل یزیرنگ آمو  یو نگهدار ریتعم •
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جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه، دستگاه خور( و تأسیسات آن  حاشیه در اجاره کشتارگاه دام )واقع

 خوانده شد، مورد قبول است .ضالب و تأسیسات کشتارگاه.تصفیه فا

 

 .آن ضیتعوخرابي کامل، ب و در صورت پمپ آ راتیانجام تعم •

 .، تهیه و نصب قطعات و تجهیزاتتعمیر :جزیي شامل راتیو انجام تعم)توسط کارشناس( سردخانه های باالی صفر و زیر صفر و پایش دوره ای و فني  یحفظ و نگهدار •

فاضالب  یمجرا يرفع گرفتگي و بهداشت یها سیسرو یرپوش جهت کف شوفالش تانک، نصب د  ضیتعو  ایو    ریتعم  ،يبهداشت  یها  سیدر سرو  ازیمورد ن  جزیي  راتیتعم •

 ي.بهداشت یها سیسرو

 .بار کیماه  3موجود در سالن هر  یترازوها یزیرنگ آم •

 .شکسته یخراب و لوله ها رآالتیش ضیتعو •

 و آبگرمکن صنعتي. کارواش راتیتعم •

 و تعویض مشعل آن در صورت نیاز.انجام تعمیرات کوره الشه سوز  •

 .کولرهای آبي و گازی مستقر در کشتارگاهجزئي سیستم های سرمایشي، فن ها و  انجام کلیه عملیات سرویس کاری و تعمیرات •

 ماده یک اسناد. 39مشروح در بند تعمیرات، تعویض قطعات و حفظ و نگهداری دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه طبق شرح کار  •

 راست و بهره برداری از دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه دام شهرداری:شرح کار عملیات تعمیر، حفظ و نگهداری، ح -39

ی، حراست، نگهرداری، تعمیرر، سررویس کراری دوره ای، خریرد و بهره بردارجهت انجام عملیات مربوط به و حمل تا کشتارگاه دام تامین نیروی انساني و اقالم مصرفي مورد نیاز 

 گیری و الیروبي حوضچه های ته نشیني. دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه دام و آشغال و نظافت یپاکساز تعویض قطعات و تجهیزات،

 توضیحات: 

 شرایط عمومي پیمان حاکم بر این بند قرارداد است. -1-1

 کلیه عملیات موضوع پیمان باید با هماهنگي و اطالع قبلي دستگاه نظارت، واحد خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر انجام پذیرد. -1-2

رفته خودداری نمایرد، ستاجر در انجام تعمیرات و حفظ و نگهداری دستگاه تصفیه فاضالب سهل انگاری یا کوتاهي کند و از انجام تعهداتي که طبق پیمان به عهده گهرگاه م -1-3

ساب بدهي مستاجر منظورکرده و از تضامین وی در صد به ح 10های انجام شده و خسارت وارده را به اضافه موجر حق داردآن تعهدات را به جای مستاجر انجام داده و هزینه

نه های انجام شده جهرت کسر نماید. در این صورت، هرگونه ادعای مستاجر  در این خصو  و همچنین نسبت به تشخیص موجر، خواه از نظر اساس قصور و خواه از نظر هزی

 رفع نواقص، بي اثر مي باشد.

 باشد.مستاجر ميرداری از دستگاه تصفیه فاضالب در دوره پیمان به عهده کلیه عملیات تعمیر، نگهداری، حراست و بهره ب -1-4

پرداخرت  ویای از این بابت بره مستاجر بوده و هزینه در صورتیکه جهت پاکسازی و الیروبي حوضچه های ته نشیني نیاز به تامین ماشین لجن کش باشد، بر عهده و هزینه  -5-1

 نمي گردد.

اطالع   لیکن کلیه.(  برقرار مي باشد  38باشد. )تبصره ماده  گیرند، به عهده موجر ميانجام تعمیراتي که در طبقه عملیات اساسي قرار ميتهیه و تامین قطعات، تجهیزات و   -6-1

دم اطالع رساني و  عبوده و در صورت    مستاجربه عهده    با دستور کار دستگاه نظارت  های الزم جهت انجام عملیات فوق الذکریگیریرساني به موقع به دستگاه نظارت و پ

توسط دستگاه نظارت  مستاجر قصور یا عدم قصور )گردد.اعمال مي مرتبطای ه باشد و جریمهمي مستاجر قصور ناشي از آن متوجه جهت رفع نقص دستگاه، به موقع پیگیری 

 ( .گردددام ميشرایط عمومي پیمان اق 53به نظر دستگاه نظارت، مطابق ماده  مستاجرگردد و در صورت اعتراض مشخص مي

تشخیص قصور یا عدم  ه ناشي از قصور مستاجر نباشد، )کارکرد دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه ک  زم یمکانموظف است در صورتي خرابي قطعات و تجهیزات و    مستاجر  -7-1

شرایط    53، مطابق ماده  دستگاه نظارتبه نظر    مستاجرگردد و در صورت اعتراض  مشخص ميدستگاه نظارت  واحد تاسیسات و  خرابي تجهیزات توسط    درمستاجر  قصور  

انجام تعمیرات در محل کشتارگاه مقدور نباشد، نسبت به باز کردن قطعات، حمل تا تعمیرگاه و حمل از تعمیرگاه  دستگاه نظارت  و به تشخیص    گردد( عمومي پیمان اقدام مي 

برعهده   د. الزم به ذکر است هزینه تعمیرات این بند در صورتي که در طبقه عملیات جزئي قرار گیرد،تا کشتارگاه و نصب و راه اندازی مجدد دستگاه و متعلقات اقدام نمای

 ستگاه مي باشد. مستاجر و در صورتي که در طبقه عملیات اساسي قرار گیرد، مستاجر ملزم به اطالع رساني به دستگاه نظارت جهت اقدام به موقع و رفع نقص د

جهت شروع بکار دوره ضمانت تعمیر نیاز به نصب  پذیرد و لزومااازی و تعویض قطعات و تجهیزات و همچنین تعمیراتي که خارج از کارگاه انجام مينصب و راه اند عملیاتکلیه 

 مي بایست انجام گیرد. با هماهنگي قبلي دستگاه نظارت  اکیدااتوسط نماینده تعمیرکار دارد، 

تا    حمل  کردن تجهیزات و  ت نسبت به بازرنگي قبلي دستگاه نظاهساعت با هما  24یه فاضالب کشتارگاه، حداکثر ظرف  مستاجر موظف است در صورت خرابي دستگاه تصف -8-1

ماني غیرمجاز )تشخیص زدر صورت بروز تاخیر   تجهیزات خراب اقدام نماید و اندازی مجدد قطعات و راه  تعمیر و نصب و   به   روز نسبت  7ت  دحداکثر ظرف م  تعمیرگاه اقدام و

به نظر دستگاه یرات ارائه شده توسط مستاجر تعیین مي گردد و در صورت اعتراض مستاجر  خاسا س الیحه تا  بر  نظارت و  زماني توسط دستگاه  تاخیر  غیرمجاز بودن  ز یامجا

 مستاجر کسر مي گردد.ریال از محل تضامین  000/000/5به ازای هر روز مبلغي معادل  شرایط عمومي پیمان اقدام مي گردد(  53نظارت مطابق ماده 

  موجرهای دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه، تحقیقات کامل و جامع را در خصو  علت خرابي تجهیزات انجام و نتیجه را کتباا به  موظف است پس از تعمیر خرابي  مستاجر -9-1

 گزارش نماید. 

بر  پیمانکار موظف به -10-1 اپراتور فني متخصص جهت حراست و بهره  و    داری، تعمیرات کارگاهي، سرویس کاری دوره ای، تعویض قطعات و تجهیزاتتامین نیروی انساني و 

  باشد. پاکسازی و نظافت دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه و حوضچه های ته نشیني مي

 ا بعمل آورد. ر دستگاه نظارتموظف است جهت ورود و خروج تجهیزات و قطعات دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه، هماهنگي قبلي الزم با  مستاجر -11-1

 است. مستاجرکاری، پارچه تنظیف، مواد شستشو و تجهیزات، ابزار کار و نیروی انساني مورد نیاز به عهده  تهیه وتأمین کلیه مصالح مصرفي نظیر روغن و گریس سرویس -12-1
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وند تصفیه، لذا مستاجر مي بایست در این خصو  اپراتور  با توجه به لزوم کارکرد مستمر دستگاه و عدم خاموشي آن جهت جلوگیری از خسارت و بروز هرگونه خلل در ر -13-1

به سیستم تصفیه فا  بدیهي است در صورت بروز هرگونه خسارت  نماید.  اعمال  این خصو   نظارت و دقت کافي در  از عدم مربوطه را کامالا آگاه سازد که  ناشي  ضالب که 

 ي و اساسي به عهده مستاجر مي باشد. رعایت این موضوع باشد کلیه هزینه های مربوط اعم از تعمیرات جزی

 . شود عمل مي عمومي شرایط 42و  35 مواد ترتیب به طي آن و گرددمي تضمین مستاجر سوی قرارداد ازتا پایان  پیمان موضوع  عملیات انجام  -14-1

 گردد.مي در صورت بروز تأخیرات غیر مجاز، مطابق جدول جرائم با مستاجر برخورد -15-1

 است. مستاجر عهده لیات موضوع این بند به ناشي از عمکسورات قانوني  -16-1

 پرداخت نمي گردد. ویاست و از این بابت هزینه اضافه به  مستاجرپرداخت هزینه های برق مصرفي دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه بر عهده  -17-1

 باشد.  ي( مي رسم ریو غ يرسم التیتعط ام ی، ا یکار یزهامدت قرارداد )رو ام یا هیدر کل ازیمورد ن زاتیبا استفاده از تجه مانیموضوع پ یموظف به اجرا مستاجر -18-1

انگاری   -19-1 و سهل  از قصور  ناشي  آن، که  متعلقات  و  تصفیه فاضالب  به دستگاه  آمدن خسارت  وارد  تو  مستاجردر صورت  وارده  میزان خسارت  نظارتباشد   سط دستگاه 

 کسر مي گردد.  مستاجربرآورد و از محل تضامین 

حرق دریافرت )به شرح زیرر( دریافرت نمایرد. مسرتاجر  1401خدمات سال ه خدمات در کشتارگاه دام بهای خدمات را طبق عناوین جدول بهای است بابت ارائ  مستاجر مجاز -40

 ابالغ مي گردد.(  وینرخ ها مراتب از طریق دستگاه نظارت به صورت کتبي به  هیچگونه وجه اضافي را ندارد. )در صورت تغییر
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و رسید پرداخت را است عوارض مربوط به شبکه دامپزشکي و اداره منابع طبیعي را از صاحبان دام دریافت و بصورت ماهانه  به حساب ادرات مذکور پرداخت متعهد  مستاجر   -41

         ابرالغ  وینرخ ها مراتب از طریق دستگاه نظارت بره صرورت کتبري بره   چگونه وجه اضافي را ندارد. )در صورت تغییرحق دریافت هیمستاجر    .ارائه نمایدبه دستگاه نظارت  

 مي گردد.( 

 99مبالغ عوارض کشتار دام در سال 

 جمع كل )ریال(  عوارض منابع طبیعي  )ریال (  عوارض دامپزشکي  ) ریال (  عنوان ردیف 

 1/ 500 100 1/ 400 هر راس دام سبک  1

 12/ 025 25 12/ 000 هر راس دام سنگین  2

 جدول سایر جرائم كم كاری : 

 ( 1401گاه دام شهرداری  )سال عناوین بهاء خدمات در كشتار

 توضیحات   بهای خدمات    عنوان خدمات   ردیف  

و خدماتي پس از ذبح  بابت هر راس دام   يذبح شرعتحویل و نگهداری دام، نظارت بر   1

 سبک )جهت صنف قصابان( 
 ساعت   48تحویل، نگهداری و حراست از دام و الشه استحصالي به مدت   400/317

دام توسط ناظر شرعي معرفي شده از سوی نماینده ولي فقیه در اداره کل دامپزشکي استان   نظارت بر ذبح شرعي

 خوزستان 

 امور تنظیفات و خدمات حین و پس از ذبح دام تا انتقال الشه های تایید شده به سردخانه  

 ساعت 24نگهداری الشه های استحصالي در سردخانه باالی صفر به منظور انگل زدایي به مدت 

 و بارگیری گوشت از سردخانه باالی صفر به ماشین حمل گوشت  حمل

 حمل و توزیع گوشت بین قصابان سطح شهر توسط ماشین سردخانه دار ویژه حمل گوشت  

 : در صورت تحویل پوست دام به مدیریت كشتارگاه ، خدمات فوق رایگان مي باشد.  1تبصره  

ویژه حمل گوشت توسط مدیریت كشتارگاه ، بهای خدمات    : در صورت عدم تامین ماشین سردخانه دار  2تبصره  

 به شرح ذیل مي باشد: بابت صنف قصابان   يو امور خدمات  ينظارت بر ذبح شرع 

 ریال به ازای هر راس دام سبک  كاهش مي یابد.  000/202ریال به  000/331از  1بهای خدمات ردیف 

 ال به ازای هر راس دام سنگین كاهش مي یابد. ری  000/864ریال به  000/325/1از  2بهای خدمات ردیف 

و خدماتي پس از ذبح بابت هر راس دام   ينظارت بر ذبح شرعتحویل و نگهداری دام،   2

 )جهت صنف قصابان( سنگین  
600/269/1 

و خدماتي پس از ذبح  بابت هر راس دام   يذبح شرعتحویل و نگهداری دام، نظارت بر   3

 سبک )درخواست های عمومي( 
خا  مانند   امیا   از جمله درذبح دام توسط عموم  های   درخواستشامل     صرفاا   4و   3ردیف های   600/993

 مي باشد.  قربان، نذورات ماه محرم و ماه رمضان و...  دیع

و خدماتي پس از ذبح بابت هر راس دام   يبر ذبح شرعنظارت تحویل و نگهداری دام،   4 باشد. يم  گان یرا  4و  3ردیف های ،  به مدیریت كشتارگاه  پوست دام ل یدر صورت تحو تبصره :  

 ( يعموم  ی )درخواست هاسنگین  
000/484/2 

از  000/69 تحویل هر واحد پوست دام سبک  5 غیر  مجوز   دارای  حقوقي  یا  حقیقي  )شخص  ثالث  شخص  با  را  پوست  قصاب،  که  صورتي  در 

 ریافت مي گردد. از قصاب د  7و  6،  5مدیریت کشتارگاه( معامله نماید، ردیف های 

  : تحوتبصره  صورت  دام  لی در  كشتارگاه  پوست  مدیریت  های،  به  نمي    7و  6،  5ردیف  دریافت 

 گردد. 

 000/414 کیلوگرم تحویل پوست دام سنگین به ازای هر   6

 000/69 تحویل پوست کله دام سنگین به ازای هر راس  7

در صورتي که هر یک از اتاق های کله پاك کني در اختیار بهره برداری غیر از مدیریت کشتارگاه    400/41 راس  دام سبک   پاك کردن کله و پاچه در اتاق کله پاك کني به ازای هر 8

 توسط بهره بردار به مدیریت کشتارگاه پرداخت مي گردد. 10و  9،  8های  قرارگیرد،ردیف

ب مي  كشتارگاه(  مدیریت  از  غیر  )شخصي  كني  پاک  كله  اتاق  بردار  بهره  ضمن  تبصره:  ایست 

نفر با احتساب شخص    4انعقاد قرارداد با مدیریت كشتارگاه كلیه نفرات شاغل در محل )حداكثر  

 بهره بردار(را به مدیریت كشتارگاه معرفي نماید. 

 000/69 پاچه هر راس دام سنگین در اتاق کله پاك کني   4پاك کردن  9

 000/299  سبک شستن و پاك کردن شکمبه هر راس دام   10

 250/224  سنگین شستن و پاك کردن شکمبه هر راس دام   11

جمع آوری، شستن و پاك کردن آالیش غیرخوراکي شامل هزارال، روده، شیردان و  12

 چربي غیرخوراکي به ازای هر راس دام سنگین 
در صورت معامله آالیش غیر خوراکي دام توسط قصاب با اشخا  حقیقي یا حقوقي دارای مجوز  000/207

 از قصاب دریافت مي گردد.  11ریت کشتارگاه(،ردیف  )غیر از مدی

:در صورتي كه قصاب آالیش غیر خوراكي دام را با مدیریت كشتارگاه بصورت توافقي  1تبصره  

 فت نمي گردد. دریا12ارزش گذاری و معامله نماید،ردیف 

وز غیر  : خریدارآالیش غیرخوراكي دام از قصاب )اشخاص حقیقي یا حقوقي دارای مج2تبصره  

كشتارگاه مدیریت  مورد   ( از  است  جاری    مکلف  ضوابط  كلیه  رعایت  با  و  روزانه  را  معامله 

 دامپزشکي از كشتارگاه خارج نماید.   

الشه  000/69 کشي الشه استحصاليورود دامدار به کشتارگاه جهت تحویل دام یا  وزن   13 کشي  وزن  یا  دام  تحویل  جهت  کشتارگاه  به  قصاب  معیت  در  دامدار  ورود  صورت  در 

 از دامدار اخذ مي گردد.  14استحصالي، ردیف  

دارای مجوز )غیر از   در صورت معامله اجزاء حرام دام توسط قصاب با اشخا  حقیقي یا حقوقي  000/69 تحویل اجزاء حرام هر رااس دام سبک و سنگین  14

 از قصاب دریافت مي گردد. 15مدیریت کشتارگاه(، ردیف 

تبصره :در صورتي كه قصاب اجزاء حرام را با مدیریت كشتارگاه بصورت توافقي ارزش گذاری  

 دریافت نمي گردد.  15و معامله نماید، ردیف  

اس دام سبک بهای هزینه های مرتبط با سالخان شاغل در کشتارگاه به ازای هر ر 15

 ( مستاجر)پرداخت توسط سالخ به  
، تجهیز حمام، تهیه کارت سالمت و لباس کار، مواد شوینده و بهداشتياین هزینه ها شامل تهیه   000/69

 جبران خسارات وارده ناشي از قصور کار سالخان در کشتارگاه مي باشد.

زای هر راس دام بهای هزینه های مرتبط با سالخان شاغل در کشتارگاه   به ا 16 

 ( مستاجرسنگین)پرداخت توسط سالخ به  
800/13 
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 واحد  مبلغ جریمه)ریال(  عنوان  ردیف

 به ازای هر مورد  3.000،000 عدم استفاده از تجهیزات مناسب و رعایت نکردن موارد ایمني در محل عملیات )به تشخیص دستگاه نظارت(  1

 به ازای هر مورد  3،000،000 ئول عملیات(عدم دسترسي به مدیر پروژه )مس 2

 هر دستگاه/روز 3.000،000 عدم بکارگیری تعداد کافي تجهیزات و ابزارآالت مورد نیاز 3

 هر مورد عملیات 3.000،000 عدم تامین به موقع مواد و مصالح مصرفي  4

 هر مورد  3.000.000 گرفته است. حادثه مجدد در اثر قصور مستاجر برای تعمیراتي که طي شش ماه گذشته انجام  5

 هر روز 3.000.000 عدم حضور اپراتور دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه 6

 هر روز 5.000،000 روز  3کشتارگاه بیش از فاضالب   هیدستگاه تصف وقفه در روند کارکرد 7

 هر روز 3.000،000 حوضچه های ته نشیني  گیری و الیروبي  عدم پاکسازی و نظافت دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه و عدم آشغال 8

 هر روز 3.000،000 کشتارگاهفاضالب  هیدستگاه تصف گرم در هر متر مکعب( در پساب خروجي   8تا  5وجود کلر بیش از میزان مجاز ) 9

 هر روز 3،000،000 رت( عدم تعویض به موقع قطعات مصرفي نظیر فیلتر هوا، روغن هواده و تسمه اتصالي موتور )به تشخیص دستگاه نظا 10

 هر روز 10.000.000 در صورت مشاهده خاموشي دستگاه تصفیه فاضالب کشتارگاه در مواقعي که برق کشتارگاه قطع نمي باشد. 11

 سایر تعهدات مستاجر: 

 تي واقع در کشتارگاه:سپو کله پاك کني و ( های اتاق ها )مغازه از استفاده ضوابط -1

                11-   10-9-8ردیرف هرای خدمات مربوطره طبرق   دریافت بهای  ومنعقد نموده  ملک    اب مغازه تفاهم نامه با یک نفر به عنوان بهره برداربابت هر باست  مستاجر موظف   •

مبرالغ تعیرین شرده در   از  شباشد. مستاجر حق دریافت وجوهي بری  ها مي  مغازه  شاغل در  افراد فعلي  واگذاری با  نماید. اولویت  اقدام   ام د  خدمات کشتارگاه  جدول بهاء

 اضرافي از ندارد وجه ابالغ مي گردد. مستاجر حقورت کتبي به مستاجر ص به است که اختیارات موجر از بندایش نرخ مربوط به این هرگونه افز ندارد و عوارض را  دفترچه

 .. دریافت نماید.. و برق و افراد تحت عنوان هزینه آب این

 دستگاه نظارت تهیه و در اختیار مستاجر قرار مي گیرد.توضیح: متن تفاهم نامه توسط 

 بعدازظهر( مي باشد.  2صبح لغایت  6ساعات ورود و خروج این افراد در کشتارگاه طبق ساعات کار کشتار روزانه )از ساعت  •

اشتي و ایمني و حفاظت کار، انجام آزمایش ادواری و اخذ کرارت مستاجر مي بایست در تفاهم نامه مورد اشاره در بند یک، بهره برداران را ملزم به رعایت کلیه موارد بهد •

 تندرستي، اخذ گواهي سوء پیشینه و عدم اعتیاد نماید. کلیه هزینه های مربوط بر عهده بهره بردار مي باشد.

مالیات بر اجاره، عروارض دامپزشرکي و منرابع طبیعري پرداخت کلیه هزینه های جاری از جمله کسورات قانوني قرارداد منعقده بیمه، مالیات طبق قوانین جاری دولت و  -2

رج در قررارداد، قبروض حقوق و دستمزد کلیه نیروهای انساني شاغل در کشتارگاه، هزینه تامین ماشین آالت، تجهیزات و ادوات مورد نیاز جهت انجام شرح خدمات مند

 بر عهده مستاجر است.آب و برق مصرفي، تعمیرات جزئي ضروری در ساختمان و تاسیسات کشتارگاه  

در  گررانید يآن، نسبت به جران و سرالمت زاتیو تجه ساتیاز استفاده نادرست از مورد اجاره، تأس يخسارت: مستاجر ضامن جبران هر گونه خسارت وارده ناش  جبران -3

 خصو  نخواهد داشت. نیا در يتیگونه مسئول چیه و موجر دینما ياقدام م يگونه خسارات احتمال نیو پرداخت ا نیمحل کشتارگاه بوده و رأساا نسبت به تأم

اعرم از جبرران خسرارت " يمدن تیمسئول مهیحوادث و ب مهینام ب يبه صورت ب مانیرا در طول مدت پشاغل در کشتارگاه کارگران و کارکنان   هیموظف است کل  مستاجر -4

قررارداد بره  یو رونوشت آن را در ابتردا  دینما  "ثالث(   شخا ر هر حادثه )به انضمام اد  يپزشک  یها  نهی)ازجمله ارش(، جبران هز  يو جزئ  يفوت و نقص عضو دائم از کل

رعهرده )مبالغ بیمه های فوق الذکر نباید از حقوق و مزایای نیروی انساني کسر گردد. مسئولیت پاسخگویي و جبران خسارت از نظر حقوقي و کیفرری ب  .دیارائه نما  موجر

 مستاجر مي باشد.

            يمعرفر یيبره مراجرع قضرا مستاجرفسخ و  نیماب يدرصورت مشاهده، قرارداد ف .شود يخدمات ممنوع و برابر قانون جرم محسوب م  هیکل  در  رمجازیغ  اتباع   یریبکارگ -5

 .گردد يم

خا  ثالث و امالك مجاور را پوشش دهد بر های مالي و جاني به پرسنل و اش هزینه خرید بیمه نامه آتش سوزی و هر نوع بیمه نامه ای که خطرات احتمالي شامل خسارت -6

 عهده مستاجر مي باشد.

. ضمناا پرداخت تمرامي موجر در مقابل اشخا  ثالث و خسارت ناشي از عملکرد نیروهای مستاجر هیچ گونه مسئولیتي ندارد و در کلیه موارد مستاجر مسئول خواهد بود -7

 ر مي باشد به عهده وی است.خسارت های ناشي از بروز حوادثي که ناشي از قصور مستاج

 اخذ هر گونه مجوز قانوني مرتبط با فعالیت مستاجر از مراجع ذیربط قانوني، طبق قانون نظام صنفي به عهده مستاجر مي باشد.  -8

 ید.مستاجر مکلف است قوانین نظام صنفي و سایر ادارات ذیربط از جمله اداره دامپزشکي، محیط زیست و بهداشت را رعایت و اجرا نما -9

در تعرفه های آب، برق و سوخت، عوارض دامپزشرکي و منرابع طبیعري و سرایر مروارد،  در تعرفه ها ازطرف سازمان های ذیربط: از جمله تغییر  در صورت هر گونه تغییر -10

 مستاجر حق هیچگونه اعتراضي را نداشته و موظف به پرداخت کلیه هزینه ها مي باشد.

عنوان سرقفلي، حق کسب و پیشه یا تجارت و نظایرآن را به موجر پرداخت نکرده و از این بابت پس از اتمرام ه  یا مالي ب  هیچگونه وجهو اظهار مي دارد که    مستاجر اقرار -11

رارداد بره نخواهد داشت. بنابراین مستاجر متعهد و موظف به تخلیه و تحویل مورد اجاره حین الفسخ یا بعد از انقضرای مردت قررا  حق دریافت هیچگونه وجهي    قرارداد

 موجرمي باشد.
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 صرورتمجلس تحویرل شرهرداری نمایرد.  مستاجر موظف است عین مستأجره را طبق مفاد صورتمجلس تحویل و تحول که به هنگام قرارداد تحویل گرفته، برا تنظریم  -12

 صورتمجلس تحویل و تحول موضوع قرارداد جزء الینفک قرارداد مي باشد.( )

 کشتارگاه که مورد استفاده اشخا  ثالث مي باشد کالا به عهده و مسئولیت مستاجر است. های اجاره،آزادسازی و تخلیه اتاق  -13

 انجام شرح خدمات مندرج در اسناد حداقل تجهیزات و نیروی انساني مورد نیاز كشتارگاه جهت 
 تعداد  عنوان  ردیف

 متناسب با تعداد کشتار  سردخانه دار ویژه حمل گوشت  خودروی 1

 یک دستگاه تن سرپوشیده ویژه حمل ضایعات کشتار دام 2یپا جک دار خودروی نیسان سا 2

 ماده یک  35در بند طبق شرح مندرج   ابزار و ادوات نظافت، مواد شوینده، بهداشتي و ضدعفوني و ...  3

 شرح خدمات مستاجر 

 پایش ماهانه اقدام و  انعقاد قرارداد مبارزه با جوندگان 4

 نفر 3 تي و حمل گوشتکارگر نظافت چي و امور خدما 5

 نفر 2 ساعته(  12شیفت  2نگهبان ) 6

 نفر 1 آمارگیر و لیبل زن  7

 نفر 1 اپراتور پکیج تصفیه فاضالب  8

 نفر 1 ناظر شرعي 9

 نفر 1 مسئول فني بهداشتي  دامپزشکي  10

 تعهدات موجر: -2ماده 

تن جهت حمل و توزیع گوشت به صورت روزانه در سطح شرهر بره عهرده   3رفیت سردخانه  سردخانه دار حمل گوشت با ظ  Fotonخودروی کامیون  تامین یک دستگاه   -1

 موجر مي باشد و در صورت افزایش تعداد کشتار، تامین خودروها سردخانه دار بیشتر به عهده و هزینه مستاجر مي باشد.

 ر دام به صورت روزانه به عهده موجر مي باشد.حمل ضایعات کشتا سرپوشیده ویژهتن  2نیسان سایپا جک دار تامین یک دستگاه خودروی  -2

 باشد. سایر موارد مندرج در جدول حداقل تجهیزات و نیروی انساني به عهده و هزینه مستاجر مي •

 ي:انسان یرویكار ن طیشرا -3ماده 

 نیرا ریرپرسنل پرداخت شود. در غ هیماه بعد به کل دهمداکثر تا حبهداشتي مقیم مي بایست  ، ناظر شرعي و مسئول فنيشده در قرارداد یریکارگه ب کلیه پرسنلحقوق هر ماه  -1

 گردد.  يکسر م و از محل تضامین مستاجر محاسبه مهیبه عنوان جر الیر 000/000/1هر نفر( مبلغ  یو )به ازا دهماز روز  ریهر روز تأخ یصورت به ازا

و شامل کلیه آیتم ها و مزایای   مطابق با آخرین بخشنامه های اداره کارو    به صورت تمام وقت  رارداد مي بایست: حقوق و دستمزد و مزایای نیروی انساني بکارگیری شده در ق  1  تبصره

 سال به کلیه  عالي کار در هر سال باشد. مستاجر موظف است تعدیل مربوط به هر گونه افزایش حقوق و دستمزد نیروی انساني را در هر  مشخص شده در آخرین بخشنامه های شورای

 پرسنل خود پرداخت نماید و موجر هیچگونه تعهدی در این خصو  ندارد.

مطابق با آخرین بخشنامه های اداره کار و شامل کلیه آیتم ها و مزایای مشرخص شرده در آخررین   : حقوق و دستمزد و مزایای ناظر شرعي مي بایست مطابق ساعات کاری و  2تبصره  

اشد. مستاجر موظف است تعدیل مربوط به هر گونه افزایش حقوق و دستمزد نیروی انساني را در هر سال پرداخت نماید و موجر هیچگونه عالي کار در هر سال ب  بخشنامه های شورای

 تعهدی در این خصو  ندارد.

اقردام نمایرد. )پرسنل و ناظر شرعي( خود  سبد ارزاق جهت کلیه کارکنان  پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد به مناسبت عید سعید فطر و عید نوروز نسبت به تهیه   -2

 ریال مي باشد و اقالم آن قبل از توزیع باید به تایید کارفرما برسد. 000/000/6مبلغ سبد ارزاق در هر مرحله 

 الصاق گردد. نهیس ی( داشته و بر رويشماره پرسنل ،يشامل )نام و نام خانوادگ  یيکارت شناسا ستیبا  يم یپرسنل کارگر  يتمام -3

جفت در سرال(،  2دست در سال(، کفش ) 2)بند  متناسب کار در کشتارگاه  منقش به آرم شرکت شامل: پیراهن، شلوار، روپوش و پیشمتحدالشکل    کارگران شامل لباس کار  لباس -4

 کتنام و شماره تماس شرمي بایست رگران باشد. پشت لباس کا يم ماسک )مصرف روزانه( دستکش یک بار مصرف و  ماه(   در  جفت  2دستکش )  ،جفت در سال(   1)  يکیچکمه الست

 چاپ شده باشد.

 ندارد. نهیزم نیدر ا یتعهد چگونهیه موجر باشد و يممستاجر به عهده  روهاین تیامن نیدر صورت کارکرد پرسنل در ساعات شب، تأم -5

بره کرار  مانیپ نیانجام ا یکه برا يجهت کارکنان طول مدت قرارداد( را در حفاظت کارگاه ینامه ها نیو حفاظت و بهداشت کار )مطابق آئ يمنیمقررات ا  هیموظف است کل  مستاجر -6

و صدور کارت سالمت کارکنان متناسب با کار محوله به ادواری  ناتیبه انجام معا منوطکارکنان  نیاشتغال به کار ا مربوط به مورد اجرا گذارد. یها نهیهز شوند را با تقبل يگمارده م

 .در قبال خسارت وارده ندارد يتیمسئول چگونهیه موجراست و  مستاجر بر عهدهبرای شخص ثالث آمده  شیتفاق پباشد. هرگونه ا يم آنان

 ادواری بر عهده مستاجر است. : هزینه انجام آزمایش 1 تبصره

مسئولیت پیگیری و ممانعت از ورود کارگر فاقد کرارت سرالمت بره  ورود به کشتارگاه را نخواهند داشت و: در صورت عدم ارائه کارت سالمت توسط هر یک از کارکنان، اجازه  2تبصره  

 عهده مستأجر مي باشد.

 ندارد. یتعهد چگونهیخصو  ه نیدر اموجردهد و  لیو در محل کار به آنها تحو نیخود را تام یروهاین هیکل خیآب و  ستیبا يم  مستاجر  -7

 بر عهده مستاجر است. جهت تسلط در امور مهار دام  يمپزشکو بازرس شبکه دا  يکارشناس فن یاریآموزش به کارگران جهت دست -8



10 
جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه، دستگاه خور( و تأسیسات آن  حاشیه در اجاره کشتارگاه دام )واقع

 خوانده شد، مورد قبول است .ضالب و تأسیسات کشتارگاه.تصفیه فا

 

کلیه کارگران کشتارگاه اقدام نماید و تصویر این گواهي ها را  دم اعتیاد و سوء پیشینه جهتاز شروع قرارداد نسبت به اخذ گواهي ع پس مستاجر موظف است حداکثر تا یک ماه -9

 به دستگاه نظارت ارائه نماید.

 واهي عدم اعتیاد و سوء پیشینه بر عهده کارگران مي باشد.تبصره: هزینه اخذ گ

دامپزشرکي بروده و تمرامي  پیمانکار موظف است که نسبت به بکارگیری و انعقاد قرارداد با یک نفر به عنوان مسئول فني بهداشتي مقیم کشتارگاه که دارای مدرك دکترری -10

و مورد تأیید کتبي اداره دامپزشکي شهرستان باشد اقدام نموده و حقوق و مزایای آن نیز مطابق با جدول حقوق   مجوزات الزم را از اداره کل دامپزشکي استان دریافت نموده

 و مزایای مسئولین فني و بهداشتي و دستیاران که هرساله از طریق اداره کل دامپزشکي استان اعالم مي شود پرداخت گردد.

گران، ناظر شرعي و مسئول فني بهداشتي مقیم را تا پایان هرماه به حساب سازمان تأمین اجتماعي شعبه بندرماهشرهر پیمانکار موظف است حق بیمه پرسنل شامل کلیه کار -11

 واریز نماید. ضمناا درصورت جرائم اعالم شده از سوی سازمان تأمین اجتماعي مبني بر قصور در پرداخت حق بیمه بعهده مستأجر مي باشد.

 : 3ماده  جرائم

 محل تضامین  ازطبق بخشنامه اداره کار    کارگر  نفر  کی  حداقل دستمزد روزانه  زانیهر کارگر روزانه به م  یالزم، به ازا  تفاده کارگران از لباس و ابزار کاردر صورت عدم اس -1

 .گردد يکسر م مشخص شده زانیبرابر م 2مربوطه به  مهیگردد. با توجه به تذکر داده شده و تکرار مجدد موضوع جر يکسر م  مستاجر

اضرافه  صرورتگرم در  یغذا نی، تاميدنی، آب آشامذهاب ابیا سیشده در قرارداد )شامل سرو یریبکارگ يانسان یروین ياز امکانات رفاه کیهر   نیدر صورت عدم تأم -2

 گردد. يکسر م مستاجر تضامیننفر کارگر )طبق بخشنامه اداره کار( از  کیروزانه داقل دستمزد از ح %50 زانیهر مورد روزانه به م یو...(  به ازا  یکار

دسرتگاه  یاثبات موضروع بررا واز مردم  مستاجرتوسط کارگران  گریامکانات د ریو سا وجه نقد افتیدر ایدر خصو  تقاضا و   دستگاه نظارت  دییدر صورت مشاهده و تأ -3

 .دگرد يکسر م مستاجر تضامیناز  برابر دریافتي 5/1مورد بابت هر  نظارت

صورت قصور و یا خودداری مستأجر در اجرای شرح خدمات مورد نیاز به شرح جدول ذیرل مسرتأجر را   مي تواند در  دستگاه نظارت  م كم كاری مستاجر:سایر جرائ  -  4ماده  

 جریمه نموده و مبالغ محاسبه شده را از تضامین مستأجر کسر نماید:

 میزان جریمه شرح کار ردیف

، تا نگهداری  دام   ي مراحل کار در کشتارگاه اعم از ذبحعدم رعایت اصول ایمني و بهداشتي در تمام 1

 توزیع در بازار و ... ( 

 ریال 3.000.000به ازای هر روز مبلغ 

قصور و یا خودداری مستأجر در انجام نظافت و پاکسازی سالن کشتارگاه، سردخانه هرا، سررویس  2

 بهداشتي و ...

 ریال 3.000.000به ازای هر روز مبلغ 

 ریال 3.000.000به ازای هر روز مبلغ  روزانه ادوات تنظیفات، مواد شوینده، بهداشتي، مایع دستشویي و ضدعفوني عدم تأمین 3

 ریال 5.000.00به ازای هر مورد مشاهده  تخلیه ضایعات کشتارگاه در محل های غیر مجاز یا محوطه بیروني کشتارگاه 4

ریرال و هرر رأس دام   3.000.000به ازای هرر رأس دام سربک   هماهنگي با شبکه دامپزشکي  انجام کشتار بدون بازرسي قبل از کشتار و بدون 5

 ریال 5.000.000سنگین 

 3.000.000به ازای هر الشه  حمل گوشت به روش غیربهداشتي و با استفاده از وانت روباز، سه چرخه و یا ماشین های سواری 6

کارگر حق ورود به کشتارگاه را ندارد و در صورت مشاهده بره  ارتعدم ارائه کارت سالمت کارکنان به دستگاه نظ 7

 ریال 5.000.000ازای هر نفر در هر روز مبلغ 

 ریال 1.000.000به ازای هر روز تأخیر و به ازای هر نفر مبلغ  عدم ارائه فیش حقوقي و بیمه کارگران به دستگاه نظارت 8

 ریال 1.000.000به ازای هر روز تأخیر مبلغ  عدم تسویه حساب ماهانه با مجری مربوطهعدم انعقاد قرارداد مبارزه با جوندگان یا  9

 ریال 1.000.000به ازای هر روز مبلغ  عدم همکاری و هماهنگي جهت مبارزه با جوندگان و حشرات در محوطه کشتارگاه 10

 ریال 1.000.000به ازای هر روز تأخیر مبلغ  به دستگاه نظارت عدم پرداخت ماهیانه عوارض دامپزشکي و منابع طبیعي و ارائه فیش واریزی 11

دام به تفکیک واحدهای قصابي که به تأیید اتحادیه مرواد پروتئینري عدم ارائه آمار ماهیانه کشتار  12

 رسیده باشد به دستگاه نظارت

 ریال 1.000.000به ازای هر روز تأخیر مبلغ 

درصرد باالسرری از   10مؤجر رأساا اقدام و هزینه مربوطره برا   و ارائه فیش واریزی به دستگاه نظارته صورت ماهانه عدم پرداخت قبوض آب و برق مصرفي ب 13

 تضامین مستأجر کسر مي گردد.

تأخیر در تعمیرات دستگاه هایي که مسئول خرابي آن به تشرخیص واحرد تأسیسرات و دسرتگاه  14

 نظارت مستأجر اعالم گردد.

 ریال 1.000.000ر مبلغ به ازای هر روز تأخی

ساعت قبرل از توزیرع در   24عدم نگهداری الشه های استحصالي در سردخانه باالی صفر به مدت   15

 بازار

ریرال و هرر رأس دام   3.000.000به ازای هرر رأس دام سربک  

 ریال 5.000.000سنگین 

 :فحوادث قهری، موارد خاتمه و فسخ، جرائم و حل اختالف و تعیین تکلی- 5ماده 

های دامنره دار   های غیر عادی، خشکسالي بي سابقه و همچنین آتش سوزی  جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، اعتصاب عمومي، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل، طغیان -1

 نباشد جزء حوادث قهری محسوب مي شود.  مستاجر  که ناشي از کار



11 
جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه، دستگاه خور( و تأسیسات آن  حاشیه در اجاره کشتارگاه دام )واقع

 خوانده شد، مورد قبول است .ضالب و تأسیسات کشتارگاه.تصفیه فا

 

شمسي نمي باشد و در صورتي که خالف آن برای کارفرما   1337دی ماه    22ارداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  اعالم مي دارد که در موقع عقد این قر  مستاجر  -2

 به علل زیر مشمول قانون مزبور گردد:  مستاجرمحرز شود قرارداد فسخ مي گردد. هرگاه در حین انجام کار تا خاتمه قرارداد 

 پیش آید.  مستاجریا در میزان سهام مدیران یا بازرسان شرکت   الف ر تغییراتي که در صاحبان سهام 

 پیش آید.  موجر های دولت و یا ب ر تغییراتي که در دستگاه

پیمران را  مروجرکتباا اعالم دارد و در صورتیکه مانع قانوني رفرع نگرردد موجرمکلف است مراتب را به محض وقوع منع قانوني به    مستاجردر حالت الف قرارداد فسخ و در حالت ب  

 اعالم ندارد قرارداد فسخ خواهد شد.  موجرمراتب را به موقع به  مستاجرخاتمه یافته تلقي کرده و چنانچه 

ها را در  واسطه های آنقرارداد به متصدیان مربوط حق العمل یا پاداش یا تحفه یا هدایایي اعم از نقدی و جنسي داده و یا آنها و یا صیل به منظور تح  مستاجرهرگاه ثابت شود که    -3

 حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نماید. موجرمنافع خود سهیم کرده 

 قابل فسخ است: موجردر موارد زیر قرارداد از طرف  -4

 رخ داده باشد.  مستاجرالف : تاخیرهای ذیل از ناحیه 

 در تجهیز و آماده شدن برای شروع بکار.  تأخیر-1

 یک روز. در شروع عملیات برای تأخیر-2

 ر انجام کارهای پیش بیني شده در برنامه روزانه.د تأخیر-3

 حتي برای یک روز. موجرب : رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه 

 .ج : انتقال قرارداد به شخص ثالث

 روز پس از موعد مقرر(  7عدم پرداخت اجاره بها حداکثر به مدت ).موجرفت عملیات به تشخیص  برای انجام کار طبق برنامه پیشر مستاجرد : عدم توانائي مالي و فني و یا مدیریتي 

   مستاجرهر : انحالل شرکت 

تعیرین  سرتاجرممعیوب در مدتي که برای و . عدم اجرای هر یک از مواد قرارداد و یا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نقایص و تجدید یا اصالح کارهای انجام شده 

کسرر  مستاجر تضامیناز     %10به هر ترتیبي که مقتضي بداند راساا معایب و نواقص کار را رفع مي کند و جمع هزینه های مربوطه را به اضافه    موجرمي کند در این صورت برای یکبار  

 مي نماید. 

 که در این مورد فسخ قرارداد حتمي است. )به استثنای بند ب آن( گردد  2مشمول ممنوعیت قانوني موضوع بند   مستاجر . ز

 مي رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایي یا اداری مبالغ ضمانت مستاجر فسخ کند مراتب را کتباا به اطالع  4قرارداد را به یکي از علل مشروح در بند   موجرهرگاه    -5

ضمن اعرالم  موجرمعمول مي دارد. را مورد قرارداد را در اختیار گرفته و برای حفاظت آن اقدام الزم ساختمان  بالفاصله  و  انجام تعهدات را به سود خود وصول و ضبط نماید    های  نامه

و تجهیرزات و مي تواند آنچه از تاسیسات  موجردر مهلت مقرر حاضر نشود  مستاجر دعوت مي کند تا ظرف یک هفته نماینده ای معرفي کند. هرگاه نماینده  مستاجرفسخ قرارداد از  

بره منظرور  مسرتاجر گردد. هرگاه درکارگاه باشد بوسیله کارشناس یا کارشناسان منتخب که ظرف دو هفته از تاریخ صورت برداری باید معرفي شوند تقویم مي  مستاجرسایر دارائي  

هرای  م دعوت مي کند، نظر این کارشناسان برای طرفین قطعي است. از دارائريراساا یک یا چند کارشناس برای تقوی  موجر  توافق در انتخاب کارشناس در دو هفته مقرر حاضر نشود

                    را بررای بسرتانکار منظرور  برای اتمام کار احتیاج داشته باشد به قیمتي که کارشناس تعیین کرده است به تملک خود در مري آورد و بهراء آنموجر  موجود در کارگاه آنچه    مستاجر

 مي دارد.

مخیر است به هر نوع که مقتضي و صالح بداند  موجر صورت نیا ریموظف است مازاد دارائي خود را که در کارگاه باقیمانده حداکثر ظرف یک هفته از کارگاه خارج نماید در غ  تاجرمس

 منظور دارد.  مستاجرنسبت به مازاد فوق عمل نماید و هزینه های متعلقه را به بدهي حساب 

 خواهد بود.  5کافي برای فسخ قرارداد و اجرای تمام مفاد بند  4با یک عده ای موارد مذکور در بند  مستاجرمبني بر انطباق تخلف یا تخلفات   مستاجر: تشخیص   تبصره

روزه بعنروان  15در همان ابالغیه مهلتري حرداقل ابالغ مي نماید و    مستاجر  بنا به مصلحت خود و یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد مراتب را کتباا به  موجر  هر گاه  -6

 حق هیچگونه اعتراضي ندارد.  مستاجر تحویل نماید و هبتواند در مهلت مذکور کارگاه را آماد مستاجرتاریخ خاتمه دادن به پیمان تعیین مي نماید تا 

را  مسرتاجرهرا  مان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر را با ذکر مواردی که بره اسرتناد آنپی  موجر  ،اسنادهای مندرج در    در صورتي که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت  -7

 مي کند.  ابالغ  مستاجرمشمول فسخ مي داند به 

برساند اگر  موجررا به اطالع با موارد اعالم شده داشته باشد مراتب  موجر در صورتي که دالیلي حاکي از عدم انطباق نظر  مستاجرروز از تاریخ  ابالغ    7مکلف است ظرف    مستاجر  -8

ابالغ مي کند و بدون احتیاج به انجرام تشرریفات  مستاجر فسخ پیمان را بهموجر دالیل اقامه شده او را مردود بداند   موجرنرسد یا    مستاجر  ظرف مهلت تعیین شده پاسخي از سوی

قررار گیررد و  شهرداربررسي و تائید شود و مورد موافقت موجر ه هیاتي متشکل از چهار نفر به انتخاب قضائي به ترتیب این ماده عمل مي نماید. موضوع فسخ پیمان باید بدواا بوسیل

 ابالغ مي شود. مستاجر سپس به

 انتقال به غیر:  -6ماده 

ذارنماید و همچنین حق واگذاری محرل موضروع حقوقي دیگری منتقل یا واگ اشخا  حقیقي یا به شخص یا موجر، موضوع این قرارداد را  حق ندارد بدون کسب مجوز از  مستاجر  -1

، نمایندگي، صلح منافع و غیره به اشخا  حقیقي و حقوقي بدون موافقت کتبي مروجر نردارد و در ، وکالتمشارکت  اعم از  صورت دیگر  مفروضاا به هر  کالا، مشاعاا یا  قرارداد را جزاا یا

 مسئولیت و تعهدات مستاجر به هیچ عنوان کاسته نمي شود. ث، ازبه اشخا  ثال صورت موافقت موجر با واگذاری قسمتي از کار
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جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه، دستگاه خور( و تأسیسات آن  حاشیه در اجاره کشتارگاه دام )واقع

 خوانده شد، مورد قبول است .ضالب و تأسیسات کشتارگاه.تصفیه فا

 

دلیلي از انجام موضروع قررارداد   در صورتي که موجرتشخیص دهد که مستاجر کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده یادر نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر -2

خسارت )طبق مقررات( و جایگزیني شرکت  حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه اجرای تعهدات و اخذ تضییع جهت جلوگیری از  سرباز مي زند بایستي در

 دیگر اقدام نماید و مستاجر حق هیچگونه اعتراضي راندارد.

مستاجر موظرف   واحد خدمات شهری شهرداری واگذار شده است.نظارت بر حسن اجرای تعهدات مستاجر در این قرارداد از طرف موجر به عهده    :كار    ینظارت بر اجرا   -7  ماده

 نماید: نظارت ارائه به دستگاه را زیر ماه موارد هر است در پایان

 .باشد رسیده شهرداری درآمد واحد تایید به هانه کهام االجاره ی مالزواری فیش از نسخه یک •

 .برق مصرفي ماهانه د پرداخت قبوض آب ورسی •

 .ماهانه منابع طبیعي بصورت دامپزشکي ورسید پرداخت عوارض  •

 باشد. رسیدهپروتئیني  تایید اتحادیه مواد تفکیک واحدهای قصابي که به دام به  فهرست آمار ماهانه کشتار •

 توسط سازمان تامین اجتماعي. پردازی تایید شده بیمه  لیست و، ناظر شرعي، مسئول فني بهداشتي مقیم کارگران حقوقي کلیه های فیش •

کلیره  جمله عدم پرداخت اجاره بهاء، عدم پرداخرت حقروق    مستاجره مرتکب تخلف از مفاد قرارداد )من  نیدر طول مدت انتفاع از ع  چه مستاجر  چنان  :نیتضام  استرداد  –  8  ماده

انجام تعهدات پرس  نیمدت اجاره تضام ءانقضا س ازانجام تعهدات شود پ نیکه موجب ضبط تضام دینگرد  و...(   ساتیبه تأس  آب و برق، خسارت  يعدم پرداخت قبوض مصرف  پرسنل،

، پرداخرت مرال االجراره ماهانره يعیو منابع طب  يپرداخت عوارض دامپزشک  ،يمربوطه از جمله آب و برق مصرف  یمستاجره به موجر و ارائه مفاصا حساب ها  نیع  لیتحو  و  هیتخل  از

 گردد. يو ... مسترد م مهیقرارداد، مفاصا حساب ب

 ایرشرایط:س – 10 ماده

وجر پاسخگوی دعاوی  گونه تعهد استخدامي در رابطه با پرسنل مستاجر نداشته و مسئولیت کلیه امور شغلي پرسنل شاغل در کشتارگاه به عهده مستاجر مي باشد و م  هیچموجر   -1

 ار و امور اجتماعي است.طبق قانون به عهده مراجع ذیصالح و اداره ک گونه مسائل بر بین کارگر و مستاجر نیست و رسیدگي به این

، حق کسب و پیشه و  و هر گونه ادعایي در خصو  سرقفليمستاجر متعهد به تخلیه و تحویل محل مورد اجاره بعد از انقضای مدت زمان قرارداد به موجر با اخذ رسید کتبي مي باشد   -2

هاا با اقرار آنان منعقد شده( را از خود اسقاط نموده است. همچنین مستاجر متعهد مي باشد تجارت و نظایر آن را ضمن العقد الزم حاضر و ضمن العقد خارج الزم )عقد الزم شفا

 قرارداد و به هر علتي که نامه کتبي تخلیه محل به وی ارجاع گردید نسبت به تخلیه محل اقدام نماید. .. در هر زمان از...... رمز تصدیق.... .............سند ..شماره به طبق تعهد ثبتي 

برابر   10روزانه  ف است عالوه بر پرداحت اجاره بها،تبصره: چنانچه مستاجر محل مورد اجاره را در پایان قرارداد تخلیه ننماید یا به هر دلیلي از تسلیم آن به موجر خودداری کند، موظ

 مبلغ اجاره هر روز را به عنوان اجرت المثل ایام تصرف به موجر پرداخت کند.

به دسرتگاه کلیه دستورالعمل ها و ضوابط ایمني و آتش نشاني رارعایت نموده و حداکثر ظرف مدت یک ماه گواهي تاییدیه سازمان ایمني و آتش نشاني را   مستاجر موظف است -3

 نظارت مربوطه ارائه نماید. بدیهي است در صورت عدم رعایت این بند مشمول فسخ پیمان خواهد گردید.

 در صورت مشاهده هرگونه تغییر در محل و یا ابعاد، قرارداد فسخ مي گردد. را ندارد و ابعاد مورد اجاره و کاربری  تغییر در ،مستاجر حق هیچ گونه ساخت وساز -4

 .رد اجاره مي باشدمستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به عرصه و اعیان مورد اجاره شامل : شکستگي درب، پنجره و شیشه، قفل و دستگیره و سایر متعلقات مو -5

 مستاجر کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس را از خود اسقاط نمود.  -6

از مفاد و شروط این قرارداد موجب خیار  هر  تخلف مستاجر از -7 چنانچه در مدت قرارداد مستاجر به تعهدات خود طبق موارد مندرج در    فسخ از طرف موجر خواهد بود. لذا  یک 

 ضبط مي گردد.  رداد به صورت یک طرفه فسخ و تضمین انجام تعهدات به نفع موجراسناد عمل ننماید، قرا

 حسین صفری                                                                                                                                                                         

 هردار بندرماهشهر ش                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه، دستگاه خور( و تأسیسات آن  حاشیه در اجاره کشتارگاه دام )واقع

 خوانده شد، مورد قبول است .ضالب و تأسیسات کشتارگاه.تصفیه فا

 

 

 پيشنهاد قيمت  برگ

 

               ............... ..................................... اینجانب  فرزند   ..................................... ........... ملي  شماره  به  شرکت  ........  ....................  امضاء  حق  دارندگان 

ور جهت انجام ام  آن خور( و تأسیسات    حاشیه  در  ه کشتارگاه دام )واقعاجارمتقاضي شرکت در مزایده  ..................................................... به شماره ثبت ...................   

           مي باشم.( اول)مرحله  ، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه، ساختمان و تأسیسات کشتارگاه کشتار روزانه دام سبک و سنگین

 قیمت پیشنهادی )ریال(  عنوان ردیف 

  ن و تاسیسات کشتارگاه دام انه ساختمایاجاره ماه 1

  تن( 3)ظرفیت سردخانه  سردخانه دار حمل گوشت Fotonاجاره یک دستگاه خودروی کامیون   2

  ساعت کارکرد در روز(  3جهت حمل ضایعات کشتار دام )مبنای محاسبه تن   2نیسان سایپا جک دار اجاره یک دستگاه خودروی  3

 : )ریال( قیمت پیشنهادی به ازای یک ماه

 قیمت پیشنهادی به ازای یک سال به عدد )ریال(: 

 قیمت پیشنهادی به ازای یک سال به حروف )ریال(:

 امضاء شركتمهر و 

 

 

 

پاکت پیشنهادی مردود اعالم مي گردد و شرکت کننده حق هرگونه ادعایي درصورتیکه شرکت کننده به شهرداری بدهي داشته باشد  •

 دراین خصو  از خود سلب مي کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه، دستگاه خور( و تأسیسات آن  حاشیه در اجاره کشتارگاه دام )واقع

 خوانده شد، مورد قبول است .ضالب و تأسیسات کشتارگاه.تصفیه فا

 

 

 22/10/1337تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 

 

   1337مصوب دی ماه  عامالت دولت  این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید مي نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در م     

 فوق را ضبط نماید. مزایدهفوق را مردود و تضمین شرکت در  مزایدهنمي باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای 

اظهارات فوق در   شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خالففوق تشخیص داده    مزایدههمچنین قبول و تأیید مي گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده       

را به آن ها محول کند به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتي از کار  خالل مدت پیمان  

اخذ نماید. تعیین که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او  کارفرما حق خواهد داشت  

 میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما مي باشد.

غییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما  این پیشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل ت     

 کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و   برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهي است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها

 پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود. ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشي از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این  

 ل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه مي باشد.مضافاا  این که پیشنهاددهنده اعالم مي دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهي کام     

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

 نام و نام خانوادگي و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :

 

 

 

 نمونه فرم بیمه نامه كارها 

انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد   مزایدههاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید مي نماید که چنانچه به عنوان برنده  این پیشن    

 های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید. ترا به طوری که در شرایط مزایده پیش بیني شده در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجرای عملیات نزد یکي از شرکم

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه 

    

    

    

 اطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است. ضمناا تایید مي نماید که جدول فوق الذکر با

ماه پرس  یکر میسر نشود تا حداکثر ین تایید مي شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امهمچن

شرایط عمومي پیمان راساا در این مورد اقدام خواهد نمرود و البتره   21ه  از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایي مطابق ماد

 چنانچه در این خالل حوادث سوئي پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاددهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده: نام ونام خانوادگي و 

 

 

 


