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e
زایدهاسناد و شرایط م

گزار :مزایده-1
یم مغینمی شرقی  به نمایندگی آقاي دکتر سید رح5خیابان کیانپارس –آدرس اهواز اداره کل شیالت خوزستان به 

مور به بخش قانون اساسی در جهت واگذاري ا44در راستاي اجرائی نمودن اصل ، مدیر کل شیالت خوزستان

دولت مصوب هیئت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 88آیین نامه اجرائی ماده طبق بند ب غیردولتی و تعاونیها ،

1/7/1381مورخ 26977محترم وزیران به شماره 

گر( پیشنهاد دهنده ):مزایده -2
مزایـده را دریافـت و در  مزایـده است که اسـناد  واجد صالحیت هاي فنی آبزي پروريحقوقی یا حقیقی ص اشخا

شرکت می کند.

:ارزیابی مالی-3
از بـین  با تائید کمیسـیون مزایـده   کارشناسینسبت به قیمت پایهپیشنهادي قیمتباالترینفرآیندي است که در آن 

پیشنهادهائی که پذیرفته شده اند انتخاب می شود.

:ارزیابی شکلی-4
،سـوابق کـاري ومسـتندات مربـوط بـه گـواهی صـالحیت آبـزي         مزایدهعبارت است از بررسی کامل بـودن اسـناد   

مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمتو غیر و امضاي آنها پروري،توان مالی و...
تبصره:پیشنهاد قیمت مزایده گرانی بازگشایی می شود که اسـناد پاکـت الف(تضـمین درمزایـده)، پاکـت ب(سـوابق       
کاري،مستندات توان مالی،مستندات سوابق آبزي پروري،مدارك اشخاص حقیقی وحقـوقی و...) آنـان کامـل ومـورد     

تائید کمیسیون معامالت باشد.

: مزایدهموضوع –5

در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید ملکی هکتار استخرپرواربندي ماهیان گرمابی 56اجاره عبارتست از

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب هیئت » 88بند ب ماده «شمسی،وفق به مدت یک سالاهواز

قانون اساسی در جهت 44ودر راستاي اجرائی نمودن اصل 1/7/1381مورخ 26977محترم وزیران به شماره 

واگذاري امور به بخش غیردولتی و تعاونیها 

شامل : مزایدهپیوست هاي اسناد -6
پیش نویس قراردادتولیدمشارکتیالف :

مزایدهمیزان سپرده شرکت در ب:

فرم تعهد منع مداخله در معامالت دولتی-ج

فرم پیشنهاد قیمت-د
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تضمین و چگونگی ارائه آن :نوع-7

را بـر  ریال 000/000/40بلغممزایدهکلیه شرکت کنندگان بایستی جهت انجام امور موضوع مزایده جهت شرکت در

و بدون قید و معتبربه صورت ضمانتنامه بانکی ،اساس آیین نامه تضمین براي معامالت دولتی مصوب هیات وزیران

گـزار  مزایـده از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواسـت  ماه 3شرط با مدت اعتبار اولیه 

صـادره شـده   اداره کـل شـیالت خوزسـتان    ماهه دیگر که توسط یکی از بانکهاي داخلـی بـه نـام    3براي یک مدت 

بـه  تان به نام اداره کل شیالت خوزسـ 2163952204000ویاواریزوجه نقدبه شماره حساب مهربانک کشاورزي باشد

ارائه نماید.مزایدهضمیمه اسناد 

مردود می باشد.مزایدهارائه هرگونه چک بانکی اعم از تضمین شده ،درگردش و... بعنوان تضمین در تبصره: 

دعوت به جلسه:-8

معرفی گران ( پیشنهاد دهندگان ) دعوت می شود که نماینده مطلع و تام االختیار خود را بامزایدهبدینوسیله از کلیه 

در زمان مقرر به محل یاد شده اعزام فرمایند.مزایده نامه کتبی براي حضور در جلسه بازگشایی پاکات این

طبقه بندي کلی پاکتهاي پیشنهادي:-9

پاکت جداگانه از یکدیگر تنظیم و بصورت الك و مهر شده ارائه گردند.3کلیه پیشنهادها می بایست در -1-9

مشـخص  و(ج)و با حروف بـزرگ بـه صـورت (الـف ) و (ب )     "تها باید بر حسب موارد دقیقاهر یک از پاک-2-9

شوند.

گزار برروي پاکتها الزامی مزایدهگر ( پیشنهاد دهنده ) و نام دستگاه مزایده نام و آدرس–مزایده درج شماره -3-9
است.                                                                 

محتویات پاکتهاي پیشنهادي:-10
پاکت الف ( پاکت تضمین ) باید حاوي مدارك زیر باشد:-1-10

مزایدهمحتوي تضمین شرکت در -1

پاکت ب باید حاوي مدارك زیر باشد: -2-10

ذیل کلیه صفحات آن به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد.که مزایدهتصویر اسناد -1

فاکس–شماره تلفن –آدرس –گر شامل نام مزایدهشخصات م-2

صـاحبان امضـاء  تصویر اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور شده باشد و به امضاء-3

تعهد آور(اشخاص حقوقی)  شرکت برسد.

تصویر روزنامه رسمی کشور حاوي آخرین تغییرات شرکت .(اشخاص حقوقی) -4

یقی مشخصات فردي الزامی است.ص حقبراي اشخا-5

فرم تکمیل شده اعضاي هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسین شرکت (پیشنهاد دهنـده ) و امضـاء و ممهـور    -6

22/10/1337نمودن فرم تعهد نامه مربوط به عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی مصوب 
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تصویرمدارك شناسایی شـامل شناسـنامه وکـارت ملـی     اشخاص حقیقی شرکت کننده درمزایده می بایست -7

خود را درپاکت ب قرارداده وتحویل مزایده گزارنماید.

سال سـابقه کـارکردآبزي پـروري بـا     3سوابق کاري افراد حقیقی وحقوقی درزمینه آبري پروري(ارائه حداق-8

تائیدتشکل هاي آبزي پروري الزامی است)

خصـوص افرادحقیقـی وحقوقی(پروانـه بهـره برداري،گـواهی      ارائه گواهی صالحیت فنی آبزي پـروري در -9

شرکت تعاونی آبزي پروري و...)

ارائه مستندات توان مالی معادل کل مبلغ قرارداد(گردش مالی افرادحقیقی وحقوقی با تائیدبانک مربوطه)-10

پاکت ج ( پاکت قیمت ): -3-10

پاکت قیمت باید حاوي اطالعات و مدارك ذیل باشد:

ي طبق  فرم پیشنهاد قیمت بعدد وحروفپیشنهادمتاعالم قی-1

توضیح و تشریح اسناد:-11

–پس از دریافت اسناد، می توانند هرگونه سوال و نظر خود دربـاره مشخصـات   مزایدهشرکت کنندگان در -1-11

زسـتان بـه   اداره کـل شـیالت خو  061-33921873نمـابر به شـماره  بصورت مکتوب را و سایر موارد مزایدهشرایط 

ارسال نمایند.شرقی5کیانپارس نبش خیابان –آدرس اهواز 

گزار جلسه اي را با حضور کلیه شرکت کننـدگانی کـه ایـراد و    مزایده،با رعایت بند فوق ،در صورت لزوم-2-11

ه به ویاپاسخ سواالت مطروحدارند، برگزار می نمایدمزایدهابهاماتی یکسان در خصوص چگونگی موضوع و اجراي 

گران خواهد رسید.مزایده اطالع عموم

سایر شرایط )–اعاده تضمین –( رد پیشنهادات مزایده شرایط عمومی-12

:موارد رد پیشنهادات1-12
مزایـده مورد قبول قـرار نگرفتـه و بـه    مزایدهپیشنهادهایی که به یکی از حاالت زیر واصل گردند، توسط کمیسیون 

می شوند.گران ذیربط اعاده
الف : پیشنهادهایی که مخدوش ، مبهم یا مشروط ارائه شده باشند.

باشند.مزایدهب : پیشنهادهایی که به نحوي از انحا ، مغایر با مشخصات و سایر شرایط اسناد 
باشند.مزایده فاقد تضمین شرکت در"پیشنهادهایی که فاقد مدارك الزمه خصوصا-ج

بصـورت نـاقص   رك ومستندات مربوط به گواهی صالحیت،سابقه کاري،توان مالی و... وفاقدمداد: پیشنهادهایی که
)مزایدهارائه شده باشند. ( به تشخیص کمیسیون 

اعاده می شوند.مزایدههـ : پیشنهادهایی که بعلت ضرورت وتجدید یا لغو 

به ترتیب زیر می باشد.مزایده موارد اعاده تضمین شرکت در-2-12

12-1یه موارد مذکور در بند الف : کل
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به ترتیب زیر می باشد.مزایدهموارد ضبط تضمین شرکت در -3-12

درموعد مقرر.عقدقرارداداز در صورت امتناع برنده یاد شده، برنده اول مزایده: تضمین شرکت در الف
رداد درموعد مقرر.عقدقرادر صورت امتناع برنده یاد شده از ،برنده دوممزایده: تضمین شرکت در ب

سایر شرایط عمومی:-4-12
مزایده گر می باشد.3حداقل تعدادمزایده گران جهت بازگشایی اسناد -1
-1نمی باشد و در غیر اینصورت وفق بند هیچ یک از پیشنهاد دهندگان مجاز به ارائه بیش از یک پیشنهاد قیمت-2

رفتار خواهد شد.12
ول قانون منع مداخله در معامالت دولتی باشند.گران نبایستی مشممزایده-3
عقـد قـرارداد وارائـه    ، می بایست نسبت بـه  شیالت اداره کلتوسط پس از ابالغ کتبی برنده شدنمزایده برنده-4

.عمل خواهد شد12-3طبق بند غیر اینصورت در تضمین الزم جهت انجام کار اقدام 

موارد رسیدگی به شکایات:-13

اعتـراض داشـته باشـند مـی تواننـد      نشدن مواردي از قانـونگران نسبت به اجراءمزایدهچنانچه هر یک از -1-13

ارسال دارند.اداره کلاعتراضات خود را به صورت مکتوب به باالترین مقام این 

ه و در روز کاري از تاریخ دریافـت شـکایات رسـیدگیهاي الزم را بعمـل آورد    15ظرف مدت اداره کلاین -2-13

صورت وارد دانستن اعتراض طبق مقررات اقدام خواهد نمود و در صورتیکه شکایت را وارد تشخیص ندهد جوابیه 

اي الزم به شاکی منعکس خواهد نمود.

چنانچه شاکی نتیجه و جوابیه را نپذیرد ، مراتب به هیات رسیدگی به شکایات ارجاع و هیات مزبـور ضـمن   -3-13

م خواهد کرد و در صورت اعتراض هر یک از طرفین ، موضوع جهت رسـیدگی قـانونی بـه    رسیدگی، نتیجه را اعال

روال معمولی خود را طی خواهد کرد.مزایدهمراجع ذیصالح ارجاع شده و 

:زایدهنحوه اعالم برنده م–چگونگی ارزیابی –نحوه گشایش پیشنهادها -14
د بود:الف : مراحل گشایش پیشنهادها به ترتیب زیر خواه

در زمان و مکان مقرر در این شرایطمزایدهتشکیل جلسه کمیسیون -1

حاضران و شرکت کنندگان در جلسه–تهیه فهرست اسامی پیشنهاد دهندگان -2

گشودن پاکت الف و کنترل آن-3

گشودن پاکت ب و کنترل آن -4

ومـورد تائیـد   مزایده گرانی که مـدارك پاکـت الـف وب آنـان کامـل     گشودن پاکتهاي قیمت ( پاکت ج ) -5

گران مزایدهو اعالم آن به همه کمیسیون مزایده بوده 
تبصره:پیشنهاد قیمت مزایده گرانی بازگشایی می شود که اسـناد پاکـت الف(تضـمین درمزایـده)، پاکـت ب(سـوابق       
کاري،مستندات توان مالی،مستندات سوابق آبزي پروري،مدارك اشخاص حقیقی وحقـوقی و...) آنـان کامـل ومـورد     

ائید کمیسیون معامالت باشد.ت
مزایدهتهیه و تنظیم و امضاء صورتجلسه گشایش پیشنهادها با ذکر کلیه موارد توسط کمیسیون -6
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:زایدهب : ارزیابی مالی و تعیین برنده م

سیون مزایـده بعنـوان برنـده    و درصورت تائید کمیباالترین قیمت پیشنهادي نسبت به قیمت پایه کارشناسی -1

اعالم خواهد شد.ه مزاید

تعیـین واعـالم خواهـد    مزایـده پـس از بررسـیهاي فـوق الـذکر توسـط کمیسـیون       مزایدهبرنده اول و دوم -2

کمتـر  مزایـده نفراول ودوم مزایده می بایست از مبلـغ تضـمین در  پیشنهادي کل ردیف هاي اختالف قیمت شد.

،درغیر اینصورت مزایده نفردوم نخواهد داشت.باشد

مزایدهسایر مزایده، تضمین آنان نگهداري و تضمین شرکت درمزایدهاز تعیین برندگان اول و دوم تبصره: پس 

گران به آنان مسترد می گردد.

:وعقدقراردادتحویل وتحولمراحل -15
ــات و مفــاد کلیــه اســناد  مزایــده شــرکت در -1-15 ــه منزلــه ســند قبــول محتوی مزایــدهو تســلیم پیشــنهاد ب

،، وي باید ظرف مدت حـداکثر هفـت روز کـاري   مزایده به برنده اداره کلاز ابالغ کتبی این می باشد لذا پس

در غیر این صورت و چنانچه برنـده اول  تهیه تضمین الزم جهت عقدقرارداد وشروع بکار اقدام نمایدنسبت به

وي ضبط خواهد شد.مزایده تضمین شرکت در ،از پیشنهاد خود عدول نماید 

تضـمین الزم جهـت   نسبت بـه  الت فوق به برنده دوم ابالغ می شود که ظرف مدت فوق االشاره در ح–2-15

وي نیز آزاد گـردد، بـدیهی اسـت در صـورت     مزایده تا تضمین شرکت در عقدقرارداد وشروع بکار اقدام نماید 

.هد شدوي نیز ضبط خوامزایده تضمین شرکت در ،عقدقراردادعدول وي از پیشنهاد خود و امتناع از 

:زایدهمراحل تجدید و لغو م-16

عبارتند از :الف : موارد تجدید این مزایده

عقدقرارداداز مزایده امتناع برندگان اول و دوم -1

پایان مدت اعتبار پیشنهادها-2

راي هیات رسیدگی به شکایات-3

بودن قیمت هاي پیشنهاديکارشناسی غیرمنطقی وغیر-4

داقل نصاب تعیین شدهکم بودن تعدادمزایده گران ازح-5

عبارتند از :ب : موارد لغو این مزایده

گردد.مزایده الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده تغییرات زیادي در اسناد -1

سیل و مانند آنها–زلزله –پیشامدهاي غیر متعارف نظیر جنگ -2

راي هیات رسیدگی به شکایات-3

گرانمزایده مبنی بر تبانی بین مزایده یسیون تشخیص کم-4

وبیشترازقیمت پایه کارشناسی باشد.کلیه پیشنهادات قیمت بایستی بصورت ریالی–17
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28/11/93درســاعات اداري از تــاریخاز محــل مرکــز تکثیــر شــهیدملکی بازدیــددریافــت اســناد مزایــده و -18

)امام جعفرصادق(ع)اهوازخرمشهر(جاده23کیلومترودرشیالتاره کل ادومعرفی نامه با هماهنگی 6/12/93لغایت

می باشد.

تحویل گـردد و بـه   امورقراردادهاي اداره کلبه16/12/93مورخکلیه پیشنهادات بایستی تا پایان وقت اداري -19

پیشنهادات واصله بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

درمحل اداره کل شـیالت خوزسـتان   17/12/93مورخ صبح 10پیشنهاد دهندگان در ساعت مزایده هايتپاک-20

بازگشایی خواهد شد. 

قرارداد،هزینه ها،مشخصات فنی و... می باشـد  طپیش نویس قرارداد طرح تولید مشارکتی که حاوي کلیه شرائ-21

.استجزء الینفک اسناد مزایده 

هفتـادوپنج ریال(000/000/75له هر یک هکتار اسـتخرپرورش مـاهی مبلـغ   قیمت پایه کارشناسی اجاره یکسا-22

میلیون ریال) می باشد.دویست میلیاردوچهارریال(000/000/200/4هکتار مبلغ 56میلیون ریال) وبه ازاي 

.گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است مزایده -23

ودهقرائت شد و بطور کامل مورد قبول ب

و رعایت خواهد شد.

مهر و امضاهاي مجاز و تعهد آور شرکت

گر)( مزایده
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اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی

بدینوسیله تائید می نمـایم کـه مشـمول قـانون منـع      /شرکتنماینده مجاز و رسمی حقیقی/حقوقی شخص اینجانب 

حـق دارد  مزایده گـزار نبوده و چنانچه خالف آن به اثبات برسد 1337ماه دي22مداخله در معامالت دولتی مورخ 

را ضبط نموده و به تشخیص خود هر گونه خسارتی که شرکت در مزایدهرا لغو کرده ضمانت نامه پیشنهاد اینجانب

تأمین نماید .اینجانبو تأخیر حاصله در کار رخ دهد از اموال موضوع مزایدهدر نتیجه لغو 

ور در قانون فوق را به عنوان کو تحویل قطعی آن هیچ یک از اشخاص مذمعاملهین تعهد می نماید که تا پایان همچن

مـی توانـد   مزایـده گزار شریک در کار خود سهیم نکرده و یا قسمتی از کار را به آنها محول ننماید در غیر اینصورت 

و معاملهبه تشخیص خود هرگونه خسارت ناشی از لغو را ضبط نموده ومزایده گررا لغو کرده ضمانت نامه معامله

تأمین نماید .مزایده گرتأخیر در اجراي کار را از اموال 

% سـهام  5هر کدام از بستگان وي یا یکـی از شـرکاء کـه بـیش از     معاملهمتعهد می شود چنانچه در حین مزایده گر

ند یا بستگان آنها ( به شرح تبصـره یـک مـاده یـک     % سود شرکت را دریافت می دار5شرکت را داشته و یا بیش از 

قانون منع مداخله در معامالت دولتی ) به وزارت یا معاونت یک وزارتخانه یا مدیرکلی مؤسسـات دولتـی منصـوب    

را لغـو  معاملهحق خواهد داشت مزایده گزاريردابرساند و در چنین مومزایده گزارگردند مراتب را فورًا به اطالع 

و یـا تـأخیر   معاملـه نموده و به تشخیص خود هرگونه خسارت وارده از لغـو  ضبطرا مزایده گرضمانتنامه نماید و 

تأمین نماید .مزایده گررا از اموال معاملهحاصله در اجراي 

:مزایده گر

آدرس :

نام :امضاء :  

تاریخ :سمت :  
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تی مرکزتکثیروپرورشطرح تولیدمشارکهمزایدگ پیشنهاد قیمتبر

ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز

وپذیرش تعهد اجرا ومسئولیت در مورد مطالب ومندرجات دعوتنامه شرکت در آگاهی کامل وبررسی پس ازامضاء کننده زیر 

و با اطالع اهمحل کارگورویت و پس از بازدید کامل کار،هزینه هاي تولیدبچه ماهی وپرواريفهرست ومزایده شرایط ،مزایده 

پیشنهاد می نمایم که :،کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود

قـانون تنظـیم   » 88بنـد ب مـاده   «در طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز وفق بنـد  -1

هکتـار  یـک  هرسـالیانه  بخشی از مقررات مالی دولت مصوب هیئت محترم وزیران شرکت نموده و بـه ازاي اجـاره   

56وبـه ازاي  .................   ریال(بعدد وحـروف)  .................................................استخر پرورش ماهی مبلغ .................

پیشــنهاد ریال(بعــدد وحــروف) ........................ .......................................................................هکتــار مبلــغ ..................

ارائه خدمات مندرج درپیش نویس قرارداد(تامین نهاده هاي تولیـد بچـه مـاهی)    بصورت می نمایم  که مبالغ فوق را 

.نمایمانجاموزیرنظر شیالت 

چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم که :-2

تهیـه تضـمین الزم جهـت    بهغ کتبی اداره کل شیالت خوزستان حداکثر ظرف مدت هفت روز کاري، نسبتپس از ابالالف : 

نمایم.قدام اعقد قرارداد وشروع بکار 

جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود .مزایده تائید می کنم که کلیه ضمائم اسناد و مدارك -3

به هر یک از پیشنهاد ها ندارد.کارامی براي واگذاريگزار الزمزایده اطالع کامل دارم که دستگاه -4

بـالغ  ، اگزار قـرار گیـرد ایـن پیشـنهاد     مزایده بدینوسیله موافقت و تائید می کنم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه -5

بعنوان یک تعهد الزم االجرا براي پیشنهاد دهنده تلقی گردد.،برنده

از بانک                        به مبلغ                               ریال طبق هیک برگ ضمانتنامده مزایبراي تضمین شرکت در -6

ا بحسـاب  فرم مصوب بنفع ......................................... یا یک برگ رسید بشماره .......................مبنی بر واریز مبلـغ فـوق ر  

د.انک ...................تقدیم می دار........................ب

.......................................فرزند.......................................................نام ونام خانوادگی: حقیقی/حقوقیخص شوکدپستینشانی

کدپســـــتی وآدرس: ..................................................کــــدملی:. شــــماره شناسنامه......................صـــــادره از................. 

......................................................................................................................................................................................................

خص حقوقی/ حقیقیشامضاء پیشنهاد دهنده و مهر 

تاریخ:: سمت امضاء کننده
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بسمه تعالی

قرارداد تکثیروتولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید ملکی اهواز

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»88بند ب ماده «موضوع 

قانون اساسی در جهت واگذاري امور به بخش غیردولتی و تعاونیها و همچنین 44استاي اجرائی نمودن اصل در ر

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب هیئت محترم وزیران به 88براساس آیین نامه اجرائی ماده 

ر و پرورش ماهیان گرمابی شهید ، قرارداد تکثیروتولیدمشارکتی در مرکز تکثی1/7/1381مورخ 26977شماره 

خص حقیقی شمذکور، بشرح زیر بین اداره کل شیالت خوزستان و قانون »88بند ب ماده «ملکی اهواز وفق 

حقوقی واجدصالحیت هاي فنی آبزي پروري منعقد میگردد ./

طرفین قرارداد- 1ماده 

اهواز کیانپارس نبش به نشانی رحیم مغینمیسیدبه نمایندگی آقايخوزستاناین قرارداد بین اداره کل شیالت 

آقايواز یک طرفکه در این قرارداد کارفرما نامیده میشودبه عنوان مدیرکل 33921857شرقی تلفن 5خیابان 

................. به حقیقی ....شخص شرکت/نمایندگی ازبهبه شماره شناسنامه.............................. فرزند ......................... 

منعقد و طرفین متعهد و شود،باشرایط ذیل مینامیدهشریک(مستاجر)که منبعد در این قرارداد نشانی ................. 

ملزم به اجراي کامل مفاد قرارداد می باشند .

موضوع قرارداد- 2ماده 

هکتار و پرواربندي ماهیان 50مساحت )به3gr-2مشارکتی بچه ماهیان گرمابی(تکثیر و تولیدعبارتست از 

هکتار 56گرمابی به مساحت 

ونحوه تامین هزینه ها:مبلغ قرارداد- 3ماده 

اجاره هرهکتاراستخرپرورشی...................... ریال وکل مبلغ قرارداد معادل........... ریال می به ازايمبلغ قرارداد

ستاجر) به شرح ذیل می باشد.باشد که نحوه پرداخت آن از سوي شریک(م

تامین پنجاه درصد نهاده هاي تولیدوتکثیربچه ماهی(طبق جدول شماره یک پیوست) پس از عقدوابالغ -3-1

قرارداد زیرنظرنماینده رسمی اداره کل شیالت خوزستان

ک پیوست) تامین پنجاه درصدنهاده هاي باقیمانده موردنیازتولیدوتکثیربچه ماهی(طبق جدول شماره ی-2- 3

متناسب با دوره تکثیر زیرنظرنماینده رسمی اداره کل شیالت خوزستان

مازادمبلغ پیشنهادي (نسبت به هزینه هاي تائید شده جدول شماره یک پیوست)به حساب درآمدهاي اداره -3- 3

کل شیالت خوزستان واریز شده یا درجهت تامین نهاده هاي تولیدزیرنظرشیالت هزینه می گردد.
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:تمامی هزینه هاي انجام شده توسط شریک(مستاجر)می بایست طبق اسنادمثبته وفاکتورهاي رسمی که 1هتبصر

به تائید کارفرما رسیده باشد صورت گرفته واسناد مذکور می بایست تحویل شیالت گردد.

رمی که درصورت بروز هرگونه تواست و :تامین مقادیرنهاده ها وهزینه هاي جدول مذکورالزم االجرا2تبصره

منجر به افزایش قیمت نهاده ها وهزینه هاي جدول مذکورگردد،شریک(مستاجر)متعهدبه تامین نهاده ها به قیمت 

روزبوده وقراردادمذکورمشمول هیچگونه تعدیلی از جانب کارفرما نمی گردد.

مدت قرارداد- 4ماده 

می باشد .ه شمسییازده مابه مدت 27/11/94لغایت27/12/1393مدت قرارداد از تاریخ

صورت توافق طرفین ،صرفه وصالح اداره کل،تائید مدیردستگاه اجرایی وبه قیمت مذکوردرقراردادتبصره :

.خواهد بودسال)2(حداکثرقابل تمدید(کارشناس رسمی دادگستري)کارشناسی روز

طرفین ونحوه مشارکتتعهدات - 5ماده 

کتاراستخرپرورش ماهی به انضمام مجوزپرورش ه56اداره کل شیالت خوزستان  متعهد است -5-1
ومجوزآبرسانی به این استخرها را دراختیارشریک(مستاجر) قراردهد.

متعهدبه تامین نهاده هاي تولیدوتکثیربچه ماهی طبق جدول شماره یک پیوست، (مستاجر)شریک-5-2
زیرنظرنماینده اداره کل شیالت خوزستان می باشد.

ن،تعمیر،نگهداري،تعویض و... اموال منقول وغیرمنقول مستقرومرتبط با تولیدوتکثیر بچه کلیه هزینه هاي تامی-5-3
ماهی وپرواربندي ماهیان پرورشی درطول مدت قرارداد بعهده شریک(مستاجر)می باشد.

هکتار) متعلق به شریک (مستاجر) می باشد.56تمامی محصول نهایی تولیدشده دراستخرهاي پرورش ماهی(-5-4
هکتار) متعلق به کارفرما (شیالت) می 50می محصول نهایی تولیدشده دراستخرهاي پرورش بچه ماهی(تما-5-5

باشد.

سایرشرائط قرارداد- 6ماده 

ضمن بیمه نمودن پرسنل خود، خودروها ،محصول تولیدي(ماهیان پرورشی) وبیمه بی نام (مستاجر)شریک-6-1
گیـرد و شـیالت هیچگونـه    آنهـا را کـالً و تمامـاً بعهـده مـی     کارگاهی مرکزتکثیر وپـرورش، مسـئولیت حراسـت از   

مسئولیت قانونی در مقابل واردآمدن خسارتهاي احتمالی به موارد یاد شده را نخواهد داشت. 
می بایست اسامی کارکنان خود را به مدیریت مرکز تکثیـر و پـرورش مـاهی شـهید ملکـی      (مستاجر) شریک-6-2

به مجموعه، با هماهنگی مدیریت مرکز اقدام نماید. معرفی نماید و جهت رفت و آمد
ضمن رعایت کلیه موازین قانونی و بهداشتی موظـف اسـت صـید و یـا تخلیـه اسـتخرهاي       (مستاجر) شریک-6-3

نسـبت بـه   1394اسـفند مـاه   پایانپرواري را با اطالع وهماهنگی مسئول مرکز تکثیر به انجام رسانده و حداکثر تا 
قدام نماید.  تحویل استخرها ا

االقرار،تمامی مورد مشارکت را رویت و با وقوف کامل نسبت به محل وقوع، حدود و حسب(مستاجر) شریک-6-4
دارد که مورد مشارکت را صـحیحاً و سـالماً تحویـل    مشخصات آن، قبول و اقرار به پذیرش کرده است و اقرار می

سالماً تخلیه نموده و تحویـل دهـد و در صـورتی کـه بـه      گرفت و متعهد است بعد از انقضاء مدت و یا پس از فسخ
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عین مورد مشارکت خساراتی وارد آمد متعهد بـه جبـران آن طبـق نظرکارشناسـان رسـمی دادگسـتري وشـیالت        
باشد. می

مجازبه تغییر کاربري، توسعه اضافی،ساخت وساز، واگـذاري کلـی و جزئی،تغییر،تخریـب    (مستاجر)شریک-6-5
دادنمی باشد.و... موضوع قرار

شـود آبگیـري کامـل    بینی میبا توجه به همزمانی آبگیري استخرهاي پرواري با استخرهاي بچه ماهی، پیش-6-6
ماه بطول انجامد ،لذامدیریت تقسیم آب بعهده مدیر مرکز تکثیر شهید ملکی خواهد بود. 3استخرها،حداقل

در محل سازه خروجی cm200ها نبایستی بیشتر از رهحداکثر ارتفاع آب به منظور جلوگیري از تخریب دیوا-6-7
شود.باشد وپس از آبگیري، آب اضافه فقط به منظور جبران تبخیر و نفوذ تحویل می

هاي تعمیر و نگهداري ایستگاه پمپاژ و آبرسانی بعهده شریک (مستاجر) بوده ولی مدیریت پمپـاژ  کلیه هزینه-6-8
باشد.کالً بعهده شیالت می

هکتاري می باشد.2استخر 4هکتاري و 4استخر 12رواربندي در پ-6-9
هکتاراسـتخرپرورش  56هیچگونه ازاموال منقول وغیرمنقول،نیروي انسانی و... مرکزتکثیرشهیدملکی، به جز-6-10

ماهی پرواري،دراختیارشریک(مستاجر)قرارنمی گیرد.
داره کل شیالت خوزستان می باشد.نظارت برحسن اجراي قراردادبعهده معاونت آبزي پروري ا-6-11
مدیریت مستمر موضوع قرارداد و اقدام در زمینه بهره برداري بهینه و نگهـداري اصـولی از کلیـه امکانـات     -6-12

بعهـده رئـیس   برابر ضوابط اعـالم شـده   …از قبیل سازه ها ، تأسیسات ، تجهیزات ، محوطه و مرکز،واگذار شده 
ملکی می باشد.اداره تکثیرماهیان گرمابی شهید

به غیر جزئاًتواند بدون کسب اجازه از کارفرما موضوع این قرارداد را کًال و یا نمیشریک(مستاجر)- 6-13

.واگذارنماید 

ده پانزشریک(مستاجر) به ازاي هرروزدیرکرددرتخلیه وتحویل استخرهاي پرواري ،ملزم به پرداخت -6-14

میلیون ریال به شیالت می باشد.

وتامین نهاده هاي موردنیازتکثیروتولید،می بایست از مراکزموردتائیدشیالت وزیرنظر مدیر تهیه-6-15

مرکزتکثیرشهیدملکی صورت پذیرد.

کلیه کسورات قانونی قرارداد بعهده شریک (مستاجر)می باشد.-6-16

مصوب دیماه بدینوسیله عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتیشریک(مستاجر)- 6-17

را نسبت به خویش اعالم می دارد .1337

فسخ قرارداد - 7ماده 

واردآوردن خساراتی از سوي شریک(مستاجر) به تاسیسات،ابنیه و... که منجر فرما حق دارد در صورت رکا-1- 7

یک طرفه روزه ، بدون پرداخت غرامتی ، قرارداد را بصورت 15اخطار کتبی به تغییرکاربري مرکزگردد، با یک 

فسخ نماید و مجري حق هیچگونه اعتراض و ادعائی نخواهد داشت و خسارت وارده بنا بر تشخیص کارفرما از 

هاي اخذ شده برداشت خواهد شد .تضمین

پس شریک(مستاجر)عدم رعایت تعهدات ، ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغ شده از سوي کارفرما توسط-2- 7

به نحوي که منجربه ازدست دادن زمان تولیدوتکثیربچه رت عدم اقدامات اصالحیاز تذکر کتبی ناظر و در صو

ماهی شود.
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کارفرماکتبی بدون اخذ موافقت ، قرارداد به غیر موضوع انتقال کلی یا جزئی -3- 7

عدم تامین نهاده هاي تولید وتکثیربچه ماهی متناسب با دوره تکثیربا نظرنماینده شیالت-4- 7

یکی از تخلفات مندرج در ماده یک آئین نامه مبارزه با رشوه موضوع مصوبه شماره ارتکاب -5- 7

هیئت وزیران22/12/83ف مورخ 30247/=73377

ابالغ و شریک(مستاجر)و یا اعالم فسخ قرارداد را به نشانی رعایت مواردقراردادکارفرما مراتب عدم :1تبصره 

. در صورت عدم رفعکاستی هاي موجویا مهلتی براي رفع نقایص  و یا انقضاي مهلت نقصد اعالم می نماید 

موظف است نسبت به تحویل موضوع قرارداد اقدام نماید .مستاجر)و شریک(فسخقراردادمقرر 

تخلیه موضوع قرارداد عالوه بر اینکه در صورت استنکاف شریک(مستاجر) از فسخ قرارداد و عدم :2تبصره 

این امر بعهده وي میباشد کارفرما می تواند ضمن ارجاع موضوع به مراجع ذیصالح جبران خسارات ناشی از 

رأساً نسبت به تصرف در اموال و دارائی هاي موضوع قرارداد اقدام نماید .،قانونی

ضمانت انجام تعهدات- 8ماده 

تنامه بانکی معادل ضمانهمزمان با مبادله قرارداد یک فقره ،به منظور ضمانت انجام تعهداتشریک(مستاجر)

به کارفرما تسلیم می نماید چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخیص کارفرما بطور کامل درصدارزش کل قرارداد 10

، تأخیر در اجرا و در انجام تعهدات خود سهل انگاري نماید و موجبات عدم اجراشریک(مستاجر)اجرا نشود و یا 

کارفرما حق دارد نسبت به وصول ضمانت نامه مزبور اقدام نماید .یا عدم اجراي مطلوب قرارداد را فراهم کند

رسیدگی به تخلفات و حل اختالف - 9ماده 

88آیین نامه ماده 13ستاد اجرایی کمیته هاي استانی موضوع ماده شریک(مستاجر)،مسئول رسیدگی به تخلفات 

این شریک(مستاجر)تالفاتی بین کارفرما و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواهد بود و چنانچه اخ

اعم از اینکه مربوط به اجراي مفاد قرارداد یا تفسیر و تعبیر هر یک از مواد و سایر اسناد و آیدقرارداد پیش 

مدارك پیوست قرارداد باشد و طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند از طریق محاکم و مراجع 

حل و فصل خواهد شد .قضایی صالحه

سایر شرایط و مواردي که در این قراردادپیش بینی نگردیده است تابع احکام کلی و شرایط  عمومی - 10ماده 

مربوط به قراردادها و قوانین جاري مملکت بوده و براي طرفین الزم االتباع خواهد بود .

استناد قرارداد-11ماده 

رفین رسیده جزء الینفک این قرارداد می باشد .اسناد ذیل که به رؤیت و امضاء ط

اسناد مزایده- 1

پیشنهادقیمت شریک(مستاجر)- 2

اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکتهاي طرف قرارداد مندرج در روزنامه رسمی کشور .- 3
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موارد فورس ماژور -12ماده 

ی ( سیل ، زلزله ، جنگ و سایر موارد ) اجراي قرارداد امثال بالیاي طبیع،در صورتیکه بدلیل حدوث موارد فورس ما ژور

باشدوشیالت هیچگونه تعهدي ناممکن شود و زمینه فعالیتهاي موضوع قرارداد از بین برود این قرارداد قابل فسخ می

درقبال خسارات وارده به شریک(مستاجر)ندارد.

نسخه حکم واحد و اعتبار قانونی 4ظیم و هر خه تنسنچهاردر تبصره و5ماده و 13این قرارداد در -13ماده 

بین طرفین مبادله می شود ./مدارد که

شریک(مستاجر)امضاء مهر و امضاء کارفرما
داره کل شیالت خوزستانا

درحیم مغینمی  سی
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هاي تولیدوتکثیر)جدول شماره یک(شرح هزینه

جمع (میلیون ریال)قیمت (میلیون ریال)شرح هزینهردیف
291015تن 40خرید غذاي کنسانتره بچه ماهی 1

28840تن 15خرید غذاي کنسانتره مولدین 2

7399هکتار 50ن و مولدین آبهاء سالیانه بچه ماهیا3

5/8391نفر ماه 42کارگر فصلی 4

100ـانواع هورمون و غده هیپوفیز 5

250ـسم ـ دارو ـ آهک ـ مواد آزمایشگاهی 6

200ـبرق و تلفن سالیانه 7

100ـسوخت (بنزین ـ گازوئیل ـ روغن) 8

30ـنشانی) شارژ انواع کپسول (گاز ـ هوا ـ آتش9

5/3196سرویس 56کود گاوي 10

5/3175تن 50کود مرغی 11

5/0200کیسه 300کود شیمیایی 12

120تعمیرات وسایل نقلیه (وانت ـ تراکتور و ادوات) 13

200تعمیر و نگهداري وسایل تاسیساتی (پمپ، تابلوبرق، ژنراتور ... ) 14

100اس کار، ظروف و ... )وسایل مصرفی (لوازم اداري، لب15

150ماه 12دستگاه یکخودرو استیجاري 16

30رشته 1تور و ادوات صید 17

250حمل و نقل بچه ماهی به منظور رهاسازي در منابع آبی 18

30بیمه بی نام کارگاهی مرکزتکثیر 19

100بینی نشده پیش20
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