
  
  

      12/4/1400تاريخ                          437شماره ثبت      

  (نوبت دوم) 400-1 محدود مزايدهگهي آ
  ساليانه بوفهاجاره 

  
  

لذا . واگذار نمايد معتبربه پيمانكار  محدود زايدهم برگزاري از طريق را خود بوفهشركت صنايع سيمان غرب در نظر دارد 
ي واجد شرايط دعوت مي شود جهت دريافت مدارك و اسناد مزايده به محل كارخانه واقع ازكليه اشخاص حقيقي و حقوق

جاده همدان مراجعه و پيشنهاد قيمت خود را به همراه سپرده تعيين شده در متن شرايط مزايده  15دركرمانشاه، كيلومتر 
. در امور اداري( قسمت دبيرخانه) تحويل نمايند -به نشاني فوق 21/04/1400مورخ  دوشنبهحداكثر تا پايان وقت اداري روز 

          نيز قابل دريافت gharbcement.com. www ضمن، اسناد و مدارك مزايده از طريق سايت شركت به نشاني:
 .مي باشد. اين شركت در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود

  
                           تامينو  خريدامور  

  شركت صنايع سيمان غرب (سهامي عام)
  
  
  
  

  
  



  صفحه: يك                             400-1 محدود شرايط مزايده فرم                        
  ساليانه بوفهاجاره 

  
  
مورخ  پنجشنبهتا پايان وقت اداري روز شركت كـنندگان بايد مدارك(مورد اشاره به شرح متن) را حداكثر  : زمان ارسال مدارك -1
قسمت دبيرخانه ) سيمان غرب تسليم نمايند. بديهي است به پيشنهادهايي كه پس از مهلت مذكور دريافت گردد اثر  به ساختمان اداري ( 6/3/1400

 داده نخواهد شد.
 
  .شركت صنايع سيمان غرب ساليانه بوفهاجاره عبارت است از : موضوع مزايده  - 2
   

  .شركت صنايع سيمان غرب  ،جاده همدان 15كيلومتر كرمانشاه،  : زايدهمحل اجراي مورد م  - 3
  
  . از تاريخ ارائه آنها معتبر باشد ماه 2پيشنهادهاي ارائه شده از سوي شركت كنندگان بايد از هر حيث براي مدت  :  اعتبار پيشنهادها - 4
  
 قيمت پيشنهادي ساليانهپنج درصد  كننده بايد نسبت به تهيه ضمانت نامه معتبر بانكي به ارزششركت  : زايدهسپرده تضمين شركت در م  - 5

در وجه شركت صنايع سيمان غرب نزد بانك ملت (شعبه سيمان غرب)   89/61916906  و يا واريز وجه نقد به همان مبلغ به شماره حساب جام
نهاد قيمت بصورت خوانا و و ضمانتنامه يا  وجه واريزي  را  به همراه فرم هاي امضاء شده شرايط و پيش  اقدام  مين شركت در مزايدهبعنوان سپرده تض

بقيه  باشد مورد قبول نبوده و  درصدي پائين تر ازبدون خدشه و قيد و شرط در پاكت قرارداده والك و مهر نمايد . (پيشنهادهائي كه با عباراتي نظير 
 خواهد شد).  رد 

واريز سپرده حق هيچگونه اعتراضي نسبت به شرايط مزايده  پرداخت سپرده به منزله قبول كليه شرايط مزايده مي باشد و شركت كننده پس ازتبصره : 
  ندارد.

(سپرده  الفپاكت :  دومدارك مورد اشاره بصورت خوانا و بدون قيد و شرط، بصورت تفكيكي در : مدارك الزم(نحوه ارائه پيشنهادها ) - 6
الك بايد ) ( الف ، ب كتپا دوهر و امضاء مجاز باشند ) هر يك از مدو فرم كامالً تكميل شده وداراي ( فرم پيشنهاد قيمت + فرم شرايط كه هر  ب) 

و مهر شده و جمعاً در پاكت الك و مهر شده ديگري گذاشته شوند . بر روي همه پاكت هاي مذكور ضمن ذكر مدارك قرار داده شده در آن 
   وح نوشته شود.به وض ت كننده و شماره تماس وي در مزايده وموضوع مزايدهبايستي نام و نشاني شرك

                                      
و يا   تلفني به نفرات برنده ، در صورتيكه نفر اول ظرف مدت تعيين شده از تاريخ اعالم در واگذاري موضوع مزايده :نحوه ابالغ به برنده  -7

 بر اساس قيمت پيشنهادي خودو انعقاد پيمان مبادرت ننمايدابالغ كتبي اين شركت نسبت به اعالم موافقت كتبي و سپردن تضمين اجراي تعهدات 
  .به نفع شركت ضبط خواهد شد وي بدون هيچگونه تشريفات قضايي سپرده

  
وي به نفع شركت ضبط خواهد شد . بديهي است در صورت وجود نفرات  سپرده در صورت انصراف برنده مزايده : زايدهانصراف برنده م -8

شده ازتاريخ  نيز به ترتيب اولويت  ظرف مدت تعيين ) به آنان ابالغ خواهد شد در صورتيكه نفرات مزبور7ه شرح فوق(بنددوم و سوم موضوع نيز ب
بط ودر صورت صالحديد شركت مزايده آنان نيز به نفع شركت ضسپرده  كتبي، نسبت به اعالم موافقت به طور كتبي اقدام  ننمايندتلفني يا  ابالغ 

  مهر و امضاء:                                                            .تجديد  خواهد شد مزايدهگذار  موضوع 

  00بازنگري    FO   511  017كد فرم                                                                                                                            در ظهر ورقه درج گرديده است )توجه : ادامه مطا لب  (شرايط



  دوصفحه:                             400- 1 محدودفرم شرايط مزايده                            
  ساليانه بوفهاجاره 

     
مراجعه پيمانكار و يا نمايندگان وي به  جهتتأمين و هزينه اسكان، غذا و اياب و ذهاب  :اياب و ذهاب ، ، غذا  تأمين و هزينه اسكان - 9

      محل كارخانه به عهده پيمانكار مي باشد . در صورت استفاده از خدمات مزبور كليه هزينه هاي مربوطه محاسبه و به حساب پيمانكار منظور 
 خواهد شد.

 
  .هادهاي  دريافتي مختار خواهد بودشركت صنايع سيمان غرب در قبول يا رد هر يك از  پيشن : قبول يا رد پيشنهادها - 10 

  
  .را به غير ندارد  ال كل و يا قسمتي از موضوع مزايدهبه هيچ  عنوان حق واگذار ي ، تنفيذ ويا انتق برنده مزايده : زايدهمنع واگذاري م  - 11

  
  مدارك به هيچ عنوان مسترد نخواهد ،  گذار كنندگان به مزايده شركت: پس از ارائه پاكت هاي قيد شده از سوي  نحوه استرداد سپرده  - 12

  .ول به كارفرما ، صورت خواهد گرفتسپرده به ساير افراد نيز بعد از انعقاد قرارداد با نفر برنده  و ارائه تضمين مورد قب شد و استرداد مورد
  

  بر عهده برنده مزايده مي باشد.  كار و كليه مواد مصرفي:، وسايل  ابزار  -13
  

------------------------------فوق الذكر  اينجانب   موضوع اعالم مزايده  -------------------------شماره هاي  آگهي هاي درج شده در روزنامه شماره / عطف به آگهي /
متن شرايط اعالم شده  بندهاي مندرج در كليه و رويت آن و قبولضمن بررسي موضوع - ---------------------------------------مدير عامل شركت   /بعنوان شخص حقوقي 

                         ----------------------------------بموجب قبض بانكي شماره  ضمناً .اعالم مي نمايم مزايده،بدينوسيله آمادگي خود رادر مهلت تعيين شده جهت شركت در اين 
 كارسازي و بحساب واريز نموده ام . شده جهت تضمين شركت در اين مزايدهمبلغ خواسته  --------------------- بانك---------------------بانك ملت / ضمانتنامه بانكي شماره 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------نشاني دفتر كار يا محل اقامت  ( آدرس كامل  پستي) :  

 -- --------------------تلفن همراه   ------------------فاكس  ------- ----------تلفن :   -------------------پالك          --------------------كد پستي 
                                            1400/      تاريخ تكميل فرم :     /    

  
  
  
  
  

                                          ء مهر و امضا
   

  
  
  
  
  

  00بازنگري    FO   511  017كد فرم                                                                                                                                                                          
 



  
  400 -1 محدود مزايده فرم پيشنها د قيمت 

  ساليانه بوفه كارخانه سيمان غرباجاره 
  

  
  

==============================================================================================  
صنايع سيمان   شركت  ساليانه بوفهاجاره  محدود  مزايدهوضوع اعالم م  -------------------------------در تابلو اعالنات و در سايت شركت  آگهي هاي درج شده /عطف به آگهي 

و رويت آن  مزايدهضمن بررسي مورد   ----------------------------------شركت  حقيقي/ حقوقي بعنوان شخص  ------------------------------------اينجانب غرب 
------شماره بموجب قبض بانكي  ضمناً .نمايممي و تقديم  مهلت تعيين شده اعالممذكور  در  مزايدهو قبول بندهاي مندرج در متن شرايط اعالم شده ،بدينوسيله آمادگي خود را جهت شركت در 

شده جهت تضمين مبلغ خواسته  ------------------------بانك -----------------------------بانك ملت / ضمانتنامه بانكي شماره  --------------------------
 بحساب واريز نموده ام.شركت در اين مزايده / مناقصه كارسازي و 

--------- كدپستي -----------------------------------------------------------------------------------حل اقامت  ( آدرس كامل  پستي) :نشاني دفتر كار يا م
  1400تاريخ تكميل فرم :       /      /  --------:همراهتلفن  ------------------فاكس -----------------تلفن:  ------------------------پالك  ----------------

                                                                                                                         
  
  
  
  

  هر و امضاء:م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  00بازنگري    FO   511  018 كد فرم
  

  مبلغ كل اجاره  يكساله بوفه  ناخالص (ريال)  خدمات مورد مزايده   رديف

1  
  

  شركت صنايع سيمان غرب  بوفهاجاره يكساله 
 

  
   بصورت حروف  ناخالص(ريال) بوفهمبلغ اجاره يكساله 

  



  
  

  قرارداد اجاره
بـه  جـاده همـدان    15بـه نشـاني كرمانشـاه كيلـومتر      437غرب به شماره ثبت  بين شركت صنايع سيمان اين قرارداد
مـي   ناميـده  موجر كه منبعد در اين قرارداد به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره مسعود جليليانآقاي نمايندگي 

----،كد پستي  ---------- نشانيبه  --------شماره مليبه  ------ نام پدر -----و  ،از يك طرف شود
  بر اساس شرايط ذيل منعقد گرديد.  از طرف ديگر مستأجر عنوانه ب --------تلفن  ، ----
  موضوع قرارداد - 1ماده 

  ..كارخانه سيمان غرب يك ساله بوفهاجاره  عبارت استموضوع قرارداد 
  محل اجراي موضوع قرارداد - 2ماده 
  .در كارخانه سيمان غرب مي باشدواقع  موضوع قرارداد وفهبمحل 
  مبلغ قرارداد  - 3ماده 
  د.يگردبرآورد ناخالص  ريال) ----------( ---------معادل  يك ساله بوفهاجاره  مبلغ

  نحوه پرداخت مبلغ قرارداد - 4ماده 
 .مسـتاجر بـه مـوجر پرداخـت مـي گـردد       زمان انعقاد قرارداد از طـرف در براساس نرخ ارائه شده  كل قراردادمبلغ  

نخواهد  ابديهي است در صورتي كه مستأجر كل اجاره بها را به موجر پرداخت ننمايد حق تصرف عين مستأجره ر
  داشت.

  كسور قانوني  - 5ماده  
   .است مستأجرعهده به  در صورت شموليتكسور قانوني كليه پرداخت مسئوليت 

  مدت قرارداد - 6ماده 
  مي گردد. تعيين 31/2/1401لغايت  انعقاد قرارداد از تاريخجهت انجام موضوع قرارداد اد قرارد مدت

را به مـوجر تحويـل نمـوده و هرگونـه حـق و ادعـايي را در ايـن         بوفهمستأجر پس از اتمام مدت قرارداد  -تبصره
يـل عـين مسـتأجره    چنانچه مسـتأجر بعـد از انقضـاء مـدت اجـاره از تحو      مي نمايد. خود سلب و ساقط از خصوص

(پنج ميليون) ريال بـه مـوجر    5,000,000  استنكاف ورزد مكلف است بابت خسارت عدم ايفا تعهدات روزانه مبلغ
اقامه دعواي تخليه بعد از انقضاء قرارداد براي موجر كماكان بقوت و اعتبـار خـود    حق پرداخت نمايد بديهي است

  باقي است.
  ساير شرايط - 7ماده 

گيري، تأمين لوازم و همچنين بروز حوادث و مشكالت در طي مدت زمان مندرج در قرارداد به هرگونه پي –1
  در اين خصوص نخواهد داشت. وليتي ئعهده مستأجر بوده و موجر هيچگونه مس

جر مسئول و ضامن جبران خسارت به هر مبلغ و ميـزان تعيـين   أمست، ساختمان بوفهصورت خسارت وارده به در  - 2
  باشد. مي موجر رشده با نظ



، مين كليه وسايل حفاظتي و ايمنيأضمن تشد  گرديد و مقررمستأجر تفهيم قانون كار به  95 و 13 مفاد ماده -3
و حسب رعايت نمايد  مربوطتمامي قوانين و مقررات زيست محيطي و ايمني و بهداشتي را مطابق دستورالعمل 

يا  مستأجركار در خصوص  نه مسئوليتي در قبال حوادث ناشي ازگو هيچ موجرو قانون كار را اعمال نمايد موارد، 
باشد و تمام  راساً مسئول مي مستأجراعم از حوادث جزئي و يا نقص عضو و فوت نداشته و  وي كارگران

  .خواهد بود مستأجرمتوجه از جمله پرداخت ديه  حقوقي و مدني  مسئوليتهاي كيفري،
 بـه عهـده  مسـئوليتي   خصوصدر اين  باشد و مي مستأجرعهده ه ب ان بوفهساختماز  حفاظتو  مسئوليت نظارت  -5

  نخواهد بود. موجر
  تضمينات  قرارداد - 8ماده 

  ميليـون)  يكصـد ( 100,000,000مبلـغ ه بيك فقره چك  تعهد نمود مستأجرموضوع قرارداد منظور حسن اجراي ه ب
در صـورت تأييـد    پايان مدت قراردادماه پس از  دوكه چك مزبور ارائه نمايد  موجرريال بابت تضمين قرارداد به 

محـل   خير ازأتـ  خسـارت احتمـالي و   خسـارت هرگونـه  مسترد مي شود. بـديهي اسـت    مستأجرناظر قرارداد عيناً به 
   .شدتضمين مذكور جبران خواهد 

   اجراي قرارداد برنظارت  -9 ماده
(مدير  عهده ناظر قرارداده ت موضوع قرارداد بنظارت بر اجراي مفاد قرارداد و همچنين نظارت بركيفيت وكمي

يا عدم   ييدأت مالك عمل در خصوص ) بوده كه بدينوسيله به مستأجر معرفي مي گردد. بديهي استمالي و اداري
را در اين  ييحق هرگونه اعتراض و ادعا موجري كتبي ناظر قراردادبوده و أر، انجام موضوع قراردادجهت  ييدأت

  .نافي مسئوليتهاي موجر نخواهد شد ضمناً تأييد ناظر قرارداد و ساقط نمود. از خود سلبخصوص 
   فسخ قرارداد - 01ماده 

بـا اخطـار    مـوجر ، شرايط مقرر در اين قرارداد گونهو يا هر مستأجردر صورت عدم اجراي تعهدات به موقع توسط 
          طرفـه مجـاز بـه فسـخ قـرارداد      يـك صـورت  ه بـدون رعايـت تشـريفات قضـائي بـ      ارسال اظهارنامه قبلي يا كتبي و
        مسـتأجر عهـده  ه و هزينه هاي ناشي از عدم اجـراي كـل ايـن قـرارداد بـ      ها خسارتكليه  اين صورت. در مي باشد
  مي باشد.

        فورس ماژور  - 11ماده 
  پس از و عليق درآمدهقرارداد به حالت تاين  ،درصورت وقوع حوادث پيش بيني نشده از قبيل عوامل قهريه طبيعي

  خواهد بود. ءقابل اجرا و  ادامه يافته ،موجر موافقتآثار عوامل مذكور و در صورت  رفع                              
                   اقامتگاه طرفين                                                                                                     - 21ماده 

لذا هر يك از متعاملين موظف است در است، ست كه در ابتداي قرارداد ذكر گرديده ا اقامتگاه طرفين همان
صورت هرگونه مكاتبه به آدرس  در غير اين ؛طرف مقابل ابالغ نمايده ب صورت تغيير محل اقامت مراتب را كتباً

  .عذر عدم اطالع پذيرفته نخواهد بودو گذشته نافذ بوده 



  حل اختالف  - 31ماده 
بروز كند اعم از اينكه مربوط به اجراي موضـوع قـرارداد يـا مربـوط      مستأجرو  موجردر صورتي كه اختالفاتي بين 

توانند موضوع اختالف چنانچه طرفين ن به تفسير و تعبير هريك از مواد قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن باشد،
  موضوع به مراجع صالحه قضائي شهرستان كرمانشاه ارجاع خواهد گرديد.، رفع نمايند  را از راه توافق

  نسخ قرارداد مواد و  - 41ماده 
 ،نسخه تنظيم و مبادله گرديده كه هريك از نسخ در حكم واحد معتبر بوده 4تبصره و در 1ماده و 14اين قرارداد در

  .ستالزم االجرا
                                  

      موجر                                                                          مستأجر                                                
  غرب شركت صنايع سيمان                                                                                                                    
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