
 

 شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

 )سهامی خاص(

 

 اسناد مناقصه

 

 مناقصه

  نیاز موردتامین خودروهای  

 خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارسرکت ش

 و ...(عسلویه ، بوشهردر ا)بنبوشهردر استان 

 شماره مناقصه:

98-101-1003 

 

 تهیه و تنظیم: کمیسیون معامالت



 بسمه تعالی

 اوراق مناقصه عمومی

 ))شرایط عمومی مناقصه((

 قبول شرایط مناقصه: -1ماده 

هر پیشنهاد که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قیود و شرایط خاص دیگری باشد کم لم یکن تلقی  الف(

 خواهد شد.

اصالح پیشنهادات ارائه شده به هر عنوان که پس از انقضای موعد تسلیم پیشنهادات هیچ گونه پیشنهادی مبنی بر تغییر و  ب(

 باشد پذیرفته نخواهد شد. 

 موضوع مناقصه:  -2ماده 

 ....( و بوشهرعسلویه بنادر)بوشهردر استان  نیاز مورداستیجاری  خودروهای تامین  موضوع مناقصه عبارت است از:

 شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارسمناقصه گذار:   

 محل، زمان و مهلت خرید اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها: -3ماده 

و جهت  12/20/8139 مورخ  شنبهلغایت روز  14/20/8139 مورخ شنبه متقاضیان می توانند به منظور خرید اسناد از روز  الف(

با مراجعه به محل تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به  26/02/8139 مورخ پنج شنبهروز  00:13تحویل پاکات حداکثر تا ساعت 

طبقه سوم )کمیسیون معامالت( نسبت به ارائه قیمت های پیشنهادی اقدام نمایند. بدیهی است  6پارک وی، خیابان افق، پالک 

 به مراجعات و پیشنهادهای بعد از تاریخ فوق به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 باید در مهلت مقرر فوق به کمیسیون معامالت مناقصه گزار تسلیم و رسید اخذ گردد.  کلیه پیشنهادها ب(

در محل سالن جلسات شرکت خدمات  28/20/8139مورخ  شنبه روز صبح 00:10 پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت ج(

 دریایی هدایت کشتی خلیج فارس مفتوح می گردد. 

 سپرده شرکت در مناقصه: – 4ماده 

به عنوان سپرده  را (یکصد میلیون ریال) و به حروف( ریال 100.000.000) به عدد می بایست مبلغشرکت کنندگان در مناقصه 

شرکت در مناقصه را بصورت ضمانتنامه بانکی با ذکر دقیق عنوان مناقصه که توسط یکی از بانک های مجاز ایرانی صادر شده 

دستگاه مناقصه روز از تاریخ تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد و در هر سر رسید قابل تمدید باشد تهیه و تسلیم  60باشد، با اعتبار 

 (1د.)مطابق فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه ضمیمه شماره ننمایگزار 

پرده شماره شرکت کنندگان در مناقصه می توانند معادل مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه را به حساب س:  1تبصره 

شعبه بازار بزرگ میرداماد، بصورت فیش نقدی واریز و فیش را به همراه  4339بانک صادارات کد شعبه  0210472291000

  پیشنهاد خود تسلیم نمایند.

 توضیح : 

 شرکت کنندگان در مناقصه جهت جلوگیری از بروز مشکالت و حذف از مناقصه می بایست در هنگام صدور ضمانتنامه بانکی

 موارد ذیل را دقیقاً کنترل نمایند: 

 ( ضمانتنامه به نام شخص حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مناقصه باشد.1

 ( ذینفع ضمانتنامه به صورت دقیق نوشته شود و به نام شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس صادر گردد. 2

  در متن ضمانتنامه به صورت دقیق قید گردد. مناقصه( عنوان 3

از قرار دادن هرگونه وجه نقد )بصورت اسکناس( و چک بانکی، چک پول، چک تضمین شده و سفته و غیره در پاکت  توجه: 

)الف( خودداری شود و از موجبات رد پیشنهاد محسوب و مردود اعالم خواهد شد و پاکات )ب( و )ج( گشوده نمی گردد و 

 لیت سرقت و مفقود شدن و .... به عهده خود پیشنهاد دهنده می باشد. مسئو



پس از برگزاری مناقصه و اعالم برنده آن، سپرده شرکت در مناقصه شخص برنده و شخصی که پیشنهاد او در مرتبه  :2تبصره 

 دوم قرار دارد نگهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد. 

برنده پس از ابالغ، ظرف مدت ده روز حاضر به انعقاد قرارداد و سپردن تضمین اجرای قرارداد نگردد، سپرده  چنانچه: 3تبصره 

شرکت در مناقصه او به نفع شرکت )مناقصه گزار( ضبط و به نفر دوم مراجعه می شود. چنانچه نفر دوم نیز از تاریخ ابالغ ظرف 

و انجام معامله اقدام ننماید، سپرده او نیز ضبط خواهد شد، در این صورت  مدت مذکور نسبت به سپردن تضمین اجرای قرارداد

 مناقصه تجدید خواهد شد.

 برنده دوم در صورتی اعالم می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد.  :4تبصره 

( تهیه و 2نکی )مطابق فرم ضمانتنامه ضمیمه شماره سپرده حسن اجرای تعهدات باید به صورت ضمانت نامه با :5تبصره 

 همزمان با انعقاد قرارداد تسلیم گردد. 

 نحوه تکمیل اسناد مناقصه:  – 5ماده 

متقاضیان باید پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی مناقصه حاضر و همچنین کلیه مفاد شرایط خصوصی اسناد را در سه پاکت 

اسناد مناقصه و حسب مورد اسناد فنی بازرگانی  –)ج(( قرار دهند. سپس هر سه پاکت )تضمین مجزا شامل ))الف(( و ))ب(( و )

پیشنهاد قیمت( باید در یک پاکت سر بسته و الک و مهر شده قرار داده و روی آن شماره مناقصه قید گردد. این پاکت باید  –

ان، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، خیابان افق، با نامه رسمی در مهلت مقرر به کمیسیون معامالت شرکت واقع در تهر

کمیسیون دبیرخانه طبقه سوم )کمیسیون معامالت( تحویل شود و مالک پذیرش پیشنهادهای مناقصه تاریخ ثبت آنها در  6پالک 

 معامالت شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس می باشد. 

حاوی ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می باشد. ضمناً درج عنوان  پاکت ))الف((: –*الف 

کامل موضوع مناقصه و درج عنوان کامل دستگاه مناقصه گزار در متن ضمانت نامه با عنوان )شرکت خدمات دریایی هدایت 

 کشتی خلیج فارس( ضروری می باشد. 

  پاکت ))ب(( حاوی اسناد مناقصه و مدارک و حسب مورد اسناد فنی بازرگانی بشرح ذیل می باشد: –*ب 
کپی برابر اصل شده اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و همچنین آخرین آگهی تغیرات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی:  -1

 ن امضاء مجاز، اسناد تعهد آور( می بایست ارائه گردد.و تصاویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره )صاحبا

 تبصره: شایان ذکر می باشد موضوع اساسنامه پیشنهاد دهندگان می بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد. 

 کپی برابر اصل شده شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت.برای اشخاص حقیقی: 

مناقصه و نقشه و ضمائم مربوطه و حسب مورد مشخصات فنی و همچنین اسناد شرایط خصوصی و نمونه قرارداد موضوع  -2

پیشنهاد فنی بازرگانی تقدیمی به شرکت کنندگان )کلیه این اوراق می بایست توسط مقام مجاز شرکت امضاء و با مهر شرکت 

 ممهور گردد(. 

 امضاء و مهر گردیده باشد. شرایط عمومی مناقصه حاضر و کلیه ضمائم آن که همانند مورد فوق باید  -3

ارائه گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی برای اشخاص حقیقی و نمایندگان قانونی شخص حقوقی که مطابق اساسنامه  -4

 شرکت اسناد مناقصه را امضاء می نمایند.

 اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت وجود.  -5

مورد نظر به نحوی که مناقصه  خودروهایع مناقصه یا تصویر مصدق قراردادهای اجاره موضو خودروهایارائه اسناد مالکیت  -6

 به اشخاص ثالث را داشته باشد.  خودروگر دارای اختیار در واگذاری منافع 

 : نکات مهم

 فاقد اعتبار می باشد.    "مهر امضاء"امضاء اسناد مناقصه الزاماً می بایست با امضاء اشخاص ذیصالح انجام پذیرد و 



در صورت کشف هرگونه رفتار حاکی از سوء نیت و اعالم خالف واقع )در خصوص مستندات ابزاری در پاکات الف، ب،  :1تبصره 

ج و پس از ابالغ قرارداد به برنده مناقصه ضمن اعالم موضوع توسط دستگاه مناقصه گزار به مراجع ذیصالح، قرارداد در صورت 

 خ و تضامین بانکی به نفع شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس ضبط می گردد. مبادله فس

چنانچه به اقتضای نوع مناقصه هرگونه اسناد دیگری غیر از آنچه در فوق آمده است )از قبیل نمونه قرارداد، نقشه و : 2تبصره 

فوق الذکر پس از امضاء و مهر در پاکت  2و  1ندهای غیره ...( تسلیم شرکت کنندگان گردیده باشد، باید همه آنان همانند ب

 ))ب(( قرار داده شود. 

  پاکت ))ج(( فقط حاوی قیمت پیشنهادی می باشد: –*ج 
( بدون هرگونه خط خوردگی به 3قیمت پیشنهادی باید در فرم پیوست شرایط عمومی مناقصه حاضر )ضمیمه شماره  تبصره:

 ه بهای واحد اعالم شده قید گردد. ضمیمه کردن آنالیز قیمت الزامی است. عدد و حروف و یا درصد اضافه نسبت ب

پاکت های ))الف و ب و ج(( باید الک و مهر گردیده و بر روی آنها حروف ))الف و ب و ج((، نام پیشنهاد دهنده و همچنین 

))الف(( بر روی پاکت محتوی موضوع مناقصه نوشته شود. شرکت کنندگان باید در خصوص محتویات پاکت ها با درج حروف 

سپرده شرکت در مناقصه و )ب( بر روی پاکت محتوی اسناد و مدارک و پیشنهاد فنی بازرگانی و ))ج(( بر روی پاکت محتوی 

 پیشنهاد قیمت کمال دقت نظر را داشته باشند. 

ادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر شرکت، مبهم، مشروط، بدون سپرده و نیز پیشنهتبصره: 

 در آگهی منتشره یا دعوتنامه مناقصه واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 اعالم شرکت کنندگان در مناقصه مبنی بر عدم تبانی و یا ارتکاب ارتشاء در زمینه موضوع مناقصه:  – 6ماده 

کت کنندگان با یکدیگر تبانی کرده اند، ضمن معرفی این اشخاص الف( چنانچه برای شرکت محرز شود که دو یا چند نفر از شر

به مراجع قضایی، سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع شرکت ضبط و وصول خواهد شد و از شرکت آنان در کلیه مناقصات 

 آتی جلوگیری بعمل خواهد آمد. 

ه منظور ارائه پیشنهاد قیمت به هر یک از ب( چنانچه برای شرکت محرز شود که احدی از شرکت کنندگان در مناقصه، ب

کارمندان و یا مشاوران شرکت حق الزحمه کمیسیون و یا بطور کلی هر مال، امتیاز و یا وجهی را تحت هر عنوانی اعطاء نموده 

د است، ضمن معرفی مشارالیهم به مراجع قضایی و قانونی، سپرده شرکت درمناقصه ایشان به نفع شرکت  ضبط و وصول خواه

 شد. 

ج( شرکت کننده همچنین تعهد می نماید در زمان انعقاد قرارداد و نیز در مرحله اجرای مفاد آن هرگز اقدام به ارتشاء و یا تبانی 

با هر یک از کارمندان و مشاوران شرکت نخواهد نمود و چنانچه خالف آن ثابت شود، ضمن فسخ قرارداد به نظر شرکت و معرفی 

قضایی و قانونی، ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ایشان به نفع شرکت  ضبط و وصول خواهد شد و کلیه مشارالیهم به مراجع 

خسارات وارده در نتیجه فسخ قرارداد رأساً از طرف شرکت محاسبه و از محل مطالبات و یا سایر تضامین و اموال شخصی طرف 

 قرارداد استیفاء خواهد شد. 

 نکات و شرایط مهم:  - 7ماده 

( انتقال و واگذاری هرگونه حقوق متصوره برندگان به غیر مطلقاً ممنوع بوده و همچنین برندگان مناقصه قبل از تنظیم 1-7

قراردادهای قطعی و اسناد رسمی مربوط )در مواردیکه حسب قانون می باید سند رسمی تنظیم گردد، به غیر مطلقاً ممنوع می 

 باشد(. 

ج به کمیسیون معامالت، مناقصه گران نمی توانند نسبت به تکمیل  –ب  –صه شامل پاکات الف ( پس از تسلیم پاکات مناق2-7

اسناد و مدارک و تغییر، جایگزینی یا اصالح در پیشنهادهای خود اقدام نمایند. بنابراین کلیه شرکت کنندگان              می 

مطالعه دقیق شرایط عمومی مناقصه حاضر و شرایط خصوصی و بایست نهایت دقت را در تهیه مدارک و ارائه پیشنهاد قیمت با 

 غیره، مبذول دارند.

 



 پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان از زمان پایان مهلت تحویل اسناد به مدت سه ماه دارای اعتبار می باشد.

نکی و در صورت عدم ( کمیسیون مناقصه ابتدا پاکت ))الف(( شرکت کنندگان را بازگشایی خواهد نمود که حاوی ضمانت با3-7

نمی گردد        تکمیل سپرده یا مخدوش بودن ضمانت نامه بانکی شرکت کننده مردود اعالم گردیده و پاکات ))ب(( بازگشایی 

در صورت عدم وجود نقص یا خدشه در پاکت ))الف((، پاکت ))ب(( که حاوی اسناد و مدارک و حسب مورد پیشنهاد فنی و 

 کنندگان می باشد مفتوح گردیده و به شرح زیرعمل خواهد شد.بازرگانی و سوابق شرکت 

( در مناقصات یک مرحله ای و پس از سپری شدن مهلت مقرر و تحویل اسناد مناقصه، کمیسیون اقدام به بررسی پاکت 4-7

تشخیص داده های )الف و ب( شرکت کنندگان می نماید و در صورتی که اسناد و مدارک مذکور فاقد هرگونه نقص و ایراد 

شوند، اقدام به بازگشایی پاکت های )ج( می نماید که پس از قرائت قیمت های پیشنهادی، با توجه به آنالیز قیمت ارائه شده از 

سوی واحد ذیربط و قیمت کل پیشنهادی، با انجام بررسی های الزم و رعایت کلیه جوانب کمیسیون تصمیم گیری نموده و 

 قیمت را پیشنهاد کرده باشد، به عنوان برنده اعالم می گردد. مناقصه گری که مناسب ترین

را در اعم از قانونی و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه ( برنده مناقصه متعهد می باشد که تمامی مقررات قانون کار 5-7

نامه حسن اجرای تعهدات خواهد  مورد کارکنان خود اعمال نمایند. عدم رعایت این ماده از موجبات فسخ قرارداد و ضبط ضمانت

 بود، ضمناً رعایت آیین نامه ایمنی کار توسط برنده مناقصه الزامی است.  

( دستگاه مناقصه گزار )شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس( در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار 6-7

 است.

ریال بر اساس )اعالم کمیسیون معامالت(  000/000/100ه تا سقف مبلغ هزینه چاپ آگهی سراسری و استانی در مناقص( 7-7

 به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 

 

 

 

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

 ول امور قراردادهائمس      

 

 محل امضاء و مهر

 فرد / شرکت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی((رایط اختصاص))ش

 مورد نیاز: خودروهایمشخصات 
 

  مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار در کلیه بنادر تحت سرپرستی این شرکت در خودروهای حوزه تردد و استفاده از

 می باشد.  خوزستاناستان 

   ،موظف به تامین و جایگزینی خودروی مشابه تا زمان  موجردر صورت خارج از سرویس شدن هر یک از خودروها

 . می باشدتحویل خودروی قبلی 

  می باشد. موجرتامین خدمات و قطعات و کلیه هزینه های نگهداری خودرو سوخت و ... به عهده 

  اساس استاندارهای شرکت مناقصه گذار خواهد بود. مستاجر و برانتخاب رانندگان خودرو با هماهنگی 

 بوده و مشارالیه  موجرسنل )خودروهای با راننده( بعهده کلیه هزینه های حقوق، بیمه تامین اجتماعی و مزایای پر

 می باشد.  مستاجرهای قانونی و ارائه آن به  موظف به ارائه مفاصا حساب

  ساعته )بصورت شبانه روزی( می باشد.  24خودروهای ساعات کار 

  .خودرو می بایست تمیز و دارای شکل ظاهری مناسب باشد 

 تبصره: 

بررسی اسناد مناقصه )پیشنهاد قیمت( بر اساس مصالح مناقصه گذار می تواند در طول مدت قرارداد و یا در طول 

کسر  ،( به تشخیص خود از خودروهای موضوع مناقصهیا بیشتر دستگاه خودرو 5خود تعدادی از خودروها )تا سقف 

ذار نماید و در گو مناقصه گر به صرف اعالم مناقصه گذار، مکلف به خروج خودروهای مذکور از محل کارگاه مناقصه 

 این خصوص مناقصه گر هیچگونه ادعایی ندارد. 

 
 
 

 

 



 

 
 

 لیست خودروهای مورد نیاز

 رنگ نوع خودرو ردیف

 تعداد
 مدل

 سال از)

 (باال به

مدت 

زمان 

مورد 

 استفاده

 )ساعت(

هزینه  وضعیت

سوخت 

و 

تعمیرات 

 با موجر

محل 

 استقرار
 با

 راننده

بدون 

 مجموع دستگاه راننده
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 *  * 12 1395 1 سفید 405پژو  8

 *  * 12 1395 1 سفید 405پژو  9

 *  * 12 1396 1 سفید )عسلویه( 131پراید  10

 *  * 12 1396 1 سفید )عسلویه( تیبا 11

 *  * 12 1396 1 سفید 131پراید  12

 *  * 12 1396 1 سفید 131پراید  13

 *  * 12 1396 1 سفید 405پژو  14

 *  * 12 1396 1 سفید )عسلویه( 131پراید  15

 *  * 12 1396 1 سفید 131پراید  16

 *  * 12 1396 1 سفید 131پراید  17

 *  * 12 1396 1 سفید وانت نیسان 18
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 وانت مزدا دو کابین

 )عسلویه(
 * *  24 1396 1 سفید

 * *  24 1397 1 سفید )عسلویه( سمند 20

 * *  24 1397 1 سفید S5جک  21

 * *  24 1397 1 سفید S5جک  22

 * *  24 1397 1 سفید S5جک  23

 * *  24 1397 1 سفید )عسلویه( S5جک  24

 * *  24 1397 1 سفید )عسلویه( S5جک  25

 * *  24 1396 1 سفید )عسلویه( ون گازوئیلی 26
 
 

 



 (1)فرم شماره 

 تضمین شرکت در مناقصه(( ))نمونه

 شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

 

............................ مایل است در مناقصه مربوط به ............................ شرکت نماید، لذا این  ه اینکه شرکت / موسسه /موجرنظر ب

 بانک از نامبرده در مقابل آن شرکت برای مبلغ )............................ ریال( تعهد می نماید چنانچه آن شرکت به این بانک اطالع

ده، نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضاء قرارداد مربوطه در مدت مقرر استنکاف نموده دهد که پیشنهاد شرکت کنن

 مبلغ  ............................ ریال مرقوم را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه

قدامی از مجرای اداری یا قضایی داشته باشد بالدرنگ در وجه شرکت دریایی هدایت هیچگونه دلیلی و یا صدور اظهارنامه یا ا

رسال کشتی خلیج فارس بپردازد. این تعهد به مدت  ............................ ماه از تاریخ صدور معتبر بوده و ابطال آن صرفاً منوط به ا

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس برای مدتی که الشه ضمانتنامه از طرف آن شرکت بوده و بنا به درخواست 

 درخواست شود قابل تمدید خواهد بود. 

 

 بانک ............................ 

 شعبه ............................ 

 محل امضاء و مهر

 فرد / شرکت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 (2)فرم شماره 

 ))نمونه تضمین انجام تعهدات((

 دریایی هدایت کشتی خلیج فارس شرکت خدمات

 

دریایی هدایت تعهد نامه بانکی شماره .......................... در ارتباط با قرارداد شماره .......................... منعقده بین شرکت خدمات 

 یاد شده. موجروسسه / ......................... و بنا به درخواست شرکت / م موجرکشتی خلیج فارس و شرکت / موسسه / 

........................ به عهده گرفته است   موجراین بانک برای حسن اجرای قرارداد فوق الذکر در قبال تعهداتی که شرکت / موسسه / 

 موجرتعهد می کند، در صورتی که بنابر تشخیص شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس و شرکت / موسسه / 

هر  ............. از انجام و اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان  ........................ ریال / ارز،............

مبلغی را که شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس تشخیص دهد، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی، بدون 

مه یا اقدامی از مجرای قانونی و قضایی و یا مقام دیگر داشته و یا نیازی به اثبات قصور و یا تخلف اینکه محتاج به صدور اظهارنا

 ............................ داشته باشد، بالدرنگ در وجه یا حواله کرد شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس بپردازد.

........................ است و بدون نیاز به درخواست کتبی شرکت خدمات دریایی مدت اعتبار این تعهد تا آخر وقت اداری روز  ....

 هدایت کشتی خلیج فارس، در هر سر رسید و به هر مدت قابل تمدید خواهد بود.

موجبات تمدید را  ............................  موجردر صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت تعهد را تمدید نماید، یا شرکت / موسسه / 

قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید، بانک متعهد است بدون نیاز به مطالبه 

 مجدد، مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس بپردازد. 

کول به درخواست کتبی شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس و ارسال اصل ضمناً ابطال ضمانتنامه صرفاً مو

 ضمانتنامه و تمدیدنامه خواهد بود.

 

 بانک ............................ 

 شعبه ............................ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 (3)فرم شماره 

 فرم پیشنهاد قیمت شرکت کننده در مناقصه
 هدایت کشتی خلیج فارسشرکت خدمات دریایی 

 

 سالم علیکم

....................... ....................... اینجانب/شرکت (تامین خودروهای استیجاری)با موضوع  89-101-3010شماره مناقصه با توجه به 

نمونه قرارداد به آن و اسناد مرتبط با آن از جمله بعد از مطالعه دقیق شرایط عمومی مناقصه و همچنین شرایط خصوصی منضم 

و غیره و با قبولی و رعایت کامل شرایط و مفاد مندرج در آنها و با علم و اطالع کافی از کلیه جوانب امر، مبلغ پیشنهادی خود 

د توسط آن اداره، را برای انجام موضوع مناقصه بشرح ذیل اعالم می نماید و متعهد می گردد در صورت پذیرش این پیشنها

روز از تاریخ ابالغ برنده  5نسبت به انعقاد قرارداد و ارائه تضمینات الزم )حسن اجرای تعهدات و حسن انجام کار( در ظرف مدت 

روز از تاریخ اتمام مهلت تسلیم پیشنهاد ها که در شرایط عمومی مناقصه ذکر گردیده  60شدن اقدام نماید. این پیشنهاد تا مدت 

اعتبار می باشد. پیشنهاد قیمت با لحاظ کلیه محاسبات و هزینه های مترتبه بر موضوع مناقصه صورت گرفته و پس از دارای 

اعالم نتیجه مناقصه هیچگونه اعتراضی به آن نداشته و تقاضای افزایش مبلغ پیشنهادی را چه در زمان انعقاد قرارداد و چه در 

 نمود. مخواهمرحله اجراء تا پایان آن به هر دلیلی ن

 مبلغ پیشنهادی اینجانب / شرکت / به عدد ............................ ریال و به حروف ............................ ریال می باشد. 

آنالیز و یا جزئیاتی باشد، پیشنهاد دهنده موظف است آن را در بر اساس شرایط مناقصه مستلزم ارائه چنانچه پیشنهاد قیمت 

جداگانه ای با امضاء و مهر شرکت ذکر و ضمیمه این ورقه نماید، در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت  سندین ورقه و یا طی ذیل هم

 مردود اعالم خواهد شد.

 
 
 

 

 

 محل امضاء و مهر

 فرد / شرکت     

 

 
 

 

 

 

 

 

 محل امضاء اعضا کمیسیون مناقصه:

 

 

 



 

 آنالیز قیمت پیشنهادی

 لیست خودروهای مورد نیاز

 رنگ نوع خودرو ردیف

 تعداد
 مدل

 سال از)

 (باال به

مدت 

زمان 

مورد 

 استفاده

 )ساعت(

هزینه  وضعیت

سوخت 

و 

تعمیرات 

 با موجر

مبلغ واحد 

 )ریال(
 با

 راننده

بدون 

 دستگاه راننده
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  *  * 12 1395 1 سفید 405پژو  9

  *  * 12 1396 1 سفید 131پراید  10

  *  * 12 1396 1 سفید تیبا 11

  *  * 12 1396 1 سفید 131پراید  12

  *  * 12 1396 1 سفید 131پراید  13

  *  * 12 1396 1 سفید 405پژو  14

  *  * 12 1396 1 سفید 131پراید  15

  *  * 12 1396 1 سفید 131پراید  16

  *  * 12 1396 1 سفید 131پراید  17

  *  * 12 1396 1 سفید وانت نیسان 18

  * *  24 1396 1 سفید وانت مزدا دو کابین 19

  * *  24 1397 1 سفید سمند 20

  * *  24 1397 1 سفید S5جک  21

  * *  24 1397 1 سفید S5جک  22

  * *  24 1397 1 سفید S5جک  23

  * *  24 1397 1 سفید S5جک  24

  * *  24 1397 1 سفید S5جک  25

  * *  24 1396 1 سفید ون گازوئیلی 26

 جمع کل )ریال( ناخالص 

 )بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده(
 

 

 



 اقرار و سوگند نامه
 

س هیات مدیره اینجانب / اینجانبان ........................................ امضاء کننده )گان( این اقرار و سوگندنامه به عنوان مدیر عامل / رئی

قانونی قرارداد در دست مذاکره / امضاء عضو هیات مدیره ........................................ ثبت شده در ........................................ )که طرف  /

ت / شده با ........................................ می باشد( بر اساس اختیارات و حقوقی که به طور قانونی و صحیح توسط هیات مدیره شرک

یله آگاهانه و به طور قانونی و تحت قوانین مدنی شرکت های ........................................ به اینجانب / اینجانبان تفویض شده، بدینوس

 تجاری / جزائی کشور / کشورهای ........................................ سوگند می خوریم و اقرار می کنیم که :  /

  آنچه در این اقرار و سوگندنامه اظهار می کنیم و امضاء می نمائیم تماماً صحیح و دقیق است و جز حقیقت نیست.

دست مذاکره اینجانب / اینجانبان از شروع اولین تماس ها و مذاکرات راجع به مناقصه ........................................ موضوع قرارداد در 

داشته و در جریان قرارداد امضاء شده به طور کامل بر روند مذاکرات و اقدامات شرکت ........................................ نظارت و کنترل  /

 کلیه تصمیمات مربوطه بوده ام / بوده ایم. 

که با علم و اطالع کامل فردی و سازمانی شهادت می دهیم و سوگند یاد می کنیم که شرکت ........................................ برای آن

داد قرار گیرد، به هیچ فرد حقیقی و حقوقی ایرانی و قرارداد مذکور به آن اعطاء شود و آن را امضاء نماید و در جایگاه طرف قرار

غیر ایرانی تحت هیج عنوان و رابطه ای مستقیم یا غیر مستقیم وجهی پرداخت ننموده، خدمت یا کاالیی رایگان به کسی 

تامین کنندگان کاال و خدمات  نپرداخته، منافعی مالی و معنوی برای هیچ فرد حقیقی / حقوقی جز شرکت .................................. و

 مورد نیاز ایجاد نکرده و یا تعهد نکرده است. 

................ یا قوانین شرکت ........................................ برای امضاء قرارداد مورد نظر هیچگونه عملی که تحت قوانین ........................

که به دلیل تابعیت، ثبت شرکت و یا وقوع عملیات تجاری و مالی در این قرارداد ذی مدخل ضد ارتشاء اروپا و سایر کشورهایی 

 بوده یا خواهند بود ممنوع باشد انجام نداده و نخواهد داد. 

بدینوسیله  اینجانب / اینجانبان به عنوان فرد / مدیران صاحب اختیار و مسئول شرکت / شرکت های ........................................

متعهد می شویم چنانچه درخواستی برای پرداخت از اینجانب / اینجانبان یا شرکت های تابعه ما )شرکت های وابسته، شعب 

نمایندگی ها، جانشینان ما و شرکت ها، وکال یا مدیران یا کارکنان ما( دریافت شود بالفاصله آن را به شرکت خدمات دریایی 

 ص مدیر عامل( اطالع دهیم و از هرگونه پرداخت یا ایجاد تعهد خودداری کنیم. هدایت کشتی خلیج فارس )شخ

جاد عدم اطالع دهی به منزله مشارکت ........................................ در انجام عملیات ارتشاء تلقی می شود که خود بخود موجب ای

 ت علیه امضاء کنندگان می شود. حق برای شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس جهت شکای



هرگاه، بدون محدودیت زمان، معلوم شود که اظهارات مندرج در این اقرار و سوگندنامه خالف بوده و یا به طور ناقص بیان شده 

 و یا پیش و پس از امضاء این اقرار و سوگندنامه وجهی پرداخت شده و یا تعهدی نقدی، کاالئی، جبرانی، به کسی داده شده یا

برابر مبلغ پرداختی را عندالمطالبه به شرکت خدمات دریایی هدایت  10داده خواهد شد، امضاء کنندگان متعهد خواهیم بود که 

کشتی خلیج فارس پرداخت کنیم. این تعهد عندالمطالبه است و به محض درخواست شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی 

 ............................... متعهد به ایفای آن هستیم. خلیج فارس اینجانب / اینجانبان و شرکت ......

ی هدایت عدم ایفای اینجانب / اینجانبان و شرکت ........................................ به مفاد این اقرار و سوگندنامه، شرکت خدمات دریای

یا قرارداد امضاء شده را به دلیل قصور ما فسخ  کشتی خلیج فارس را محق می سازد که قرارداد در دست مذاکره را متوقف و

و زیان  نماید. در این حالت اینجانب / اینجانبان و شرکت ........................................ حق هیچگونه اعتراضی و مطالبه خسارت، ضرر

 از هر نوع و با هر ماهیتی را از خود سلب می نمائیم. 

 وانین ........................................ امضاء شده و تابع آن قوانین می باشد. این اقرار و سوگندنامه تحت ق

 
 

 

 

 محل امضاء و مهر

 فرد / شرکت      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 اعالمیه مربوط به ارتشاء و تطمیع
 

پیشنهاد دهنده مناقصه بدین وسیله رسماً اظهار و اعالم می دارد برای تحصیل این قرارداد که عنقریب پیشنهاد آن را تسلیم 

می نماید هیچگونه حق الزحمه، کمیسیون، انعام، وجه نقد یا هدیه و یا هرگونه استفاده دیگری به احدی نداده و از احدی نیز 

یز اقدام به دادن و یا دریافت هیچگونه کمیسیون، حق الزحمه، انعام، وجه نقد یا هدیه و یا دریافت نداشته است و در آتیه ن

 هرگونه استفاده دیگری نخواهد نمود. 

پیشنهاد دهنده بدین وسیله تصدیق نموده و مسلم می دارد در صورتی که این اعالمیه نادرست و خالف واقع تشخیص داده 

اد مناقصه اش را رد و سپرده شرکت در مناقصه او را ضبط نماید و همچنین در صورت حق خواهد داشت پیشنه د مستاجرشو

 ضبط می گردد. موجرانعقاد قرارداد، قرارداد مربوطه لغو و سپرده حسن اجرای تعهدات 

 

 

 

 محل امضاء و مهر

 فرد / شرکت      

 

 

 

 

 

 

 

 



 ))قرارداد((

 بسمه تعالی

با نمایندگی آقای ...................... با  )سهامی خاص( ...................... در تهران فی مابین شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارساین قرارداد در تاریخ 

..................................................................................... به شماره تلفن سمت ...................... و آقای ...................... با سمت ...................... به نشانی .........................

........ از طرف و ...................... با شماره پروانه کسب/شماره ثبت .............. ...................... که منبعد اختصاراً در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک

............... به عنوان ...................... با کد ملی ...................... ...................... با کد اقتصادی ...................... و شناسه ملی ...................... و با نمایندگی آقا/خانم .......

عد اختصاراً در این قرارداد موجر نامیده ................................................................................. به شماره تلفن ...................... که منببه نشانی .............................

 می شود از طرف دیگر، منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

 ( موضوع قرارداد:1ماده

اد می تست از اجاره تعداد ...................... دستگاه خودرو، به شرح مشخصات مندرج در پیوست شماره یک قرارداد که جزء الینفک این قراردعبار

 باشد.

 تبصره: محدوده استفاده از خودروهای استیجاری سطح استان ...................... می باشد.

 ( مدت قرارداد:2ماده 

 ز تاریخ ...................... لغایت ...................... می باشد.مدت قرارداد ا

: پس از اتمام این قرارداد موجر مکلف است بنابه درخواست مستاجر حداکثر تا سه ماه دیگر نسبت به تمدید قرارداد با همان شرایط قبل  1تبصره 

 قرارداد مشمول وجوه التزام خواهد بود.  8بر اساس مفاد ماده تا تعیین و تکلیف قراردادی خود اقدام نماید. در صورت قصور 

 ( اجاره بهاء و نحوه پرداخت آن:3ماده 

بر اسدداس صددورت وضددعیت  ( اجاره بهاء ماهیانه کل خودروها، به عدد ...................... ریال و به حروف )...................... ریال( ناخالص می باشددد که3-1

 شده توسط موجر و پس از تایید دستگاه نظارت مستاجر، قابل پرداخت می باشد.   ماهیانه ارائه

داد اقدام ( اجاره بهاء با تاخیر یک تا سه ماه پرداخت می گردد و موجر با علم و اطالع از این موضوع )و سایر مفاد قرارداد( نسبت به امضاء قرار      3-2

 التزام تاخیر و غیره از وی مسموع نمی باشد. نموده و هیچگونه ادعایی اعم از ادعای مطالبه وجه

 ( ضمانت حسن اجرای تعهدات:4ماده 

ستاجر، معادل        ضمین مورد قبول م ضاء قرارداد ت ست هم زمان با ام ستاجر       2موجر می بای سن اجرای تعهدات، به م ضمین ح ماه اجاره بهاء بابت ت

ستأجر این اختیار را دارد تا پس از یک بار اخطار   تحویل نماید. چنانچه موجر به هر علتی در اجرای هر یک از تع صور ورزد، م هدات قراردادی خود ق

شت    ضمین مذکور جبران نماید و           24کتبی و گذ سبه و از محل ت سارت و زیان وارده را محا ستاجر از ناحیه موجر، خ ساعت و عدم تامین نظر م

 موجر هیچگونه اعتراضی نسبت به آن ندارد.

ین تا پایان مدت قرارداد نزد مستأجر باقی خواهد ماند و در صورت رضایت مستأجر از عملکرد موجر و اجرای تمام و کمال مفاد      : این تضم  1تبصره  

 قرارداد از سوی موجر، تضمین مورد نظر به او مسترد می گردد.

 ( تعهدات طرفین:5ماده 

 تعهدات موجر: -1-5

 را سالم و آماده به کار در اختیار مستاجر قرار دهد.موجر متعهد است خودروهای موضوع قرارداد  -1-1-5

 موجر متعهد است خودروهای استیجاری را مطابق مفاد پیوست شماره یک )با راننده/بدون راننده( در اختیار مستاجر قرار دهد. -2-1-5

گونه خللی به روند خدمات مورد نیاز مستاجر انجام سرویسهای ضروری و تعمیرات خودروها می بایست به نحوی برنامه ریزی گردد که هیچ -3-1-5

 وارد نسازد و انجام این امور می بایست با اطالع کتبی و هماهنگی قبلی با مستاجر صورت پذیرد.

چنانچه انجام تعمیرات و سرویس های خودروها موجب اختالل در روند اجرایی امور مستاجر گردد، موجر ملزم است قبل از خارج از  -4-1-5

 سرویسی خودروهای استیجاری و در طول مدت زمان تعمیرات و سرویس ها، خودروهای مشابه دیگری جایگزین خودروهای موضوع قرارداد نماید.

 بدنه باشند. قرارداد می بایست در طول مدت قرارداد دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث و  خودروهای موضوع -5-1-5

 های تعمیرات، سرویس و نگهداری، سوخت و روغن بر عهده موجر می باشد.مسئولیت انجام و هزینه   -6-1-5

 موجر می بایست در زمان انعقاد قرارداد کارت خودروها بعالوه بیمه نامه های معتبر ثالث و بدنه را تحویل مستاجر نماید.   -7-1-5

 در اختیار مستاجر جهت اجرای قرارداد، قرار دهد. 1ه موجر متعهد است خودروهای موضوع قرارداد را بر اساس مفاد پیوست شمار -8-1-5

موجر متعهد است چنانچه مجوزهای خاصی جهت تردد خودروهای موضوع قرارداد در بنادر سرپرستی مستاجر دریافت نماید می بایست با  -9-1-5

 ندارد. هزینه و مسئولیت خود این مهم را انجام داده و مستاجر در این خصوص هیچ مسئولیت و تعهدی 



 در خصوص خودروهای استیجاری با راننده، موجر متعهد است که:  -10-1-5

دگی ( موجر متعهد می باشد که راننده/رانندگان خودروهای استیجاری را از میان افراد متعهد و مجرب و دارای حسن سابقه عملکردی در امر رانن1

 ارد.و همچنین دارا بودن گواهینامه معتبر انتخاب و به کار گم

 : دارا بودن کارت سالمت معتبر برای راننده/ رانندگان به کار گرفته شده توسط موجر الزامی است.  2تبصره 

 ( تامین لباس و غذای مناسب و پرداخت حقوق و مزایای قانونی راننده/رانندگان بر عهده موجر می باشد. 2

 اس ضوابط مقرر قانونی بر عهده موجر است.(  تامین وسایل ایمنی فردی متناسب با شغل رانندگی و بر اس3

ن خسارات ( چنانچه بر اثر فعل یا ترک فعل عوامل موجر )اعم از راننده و غیره( ضرر، زیان و یا خساراتی به اشخاص ثالث و مستاجر وارد آید، جبرا4

 و زیان های وارده بر عهده موجر می باشد. 

انندگان به کار گرفته شده توسط موجر فاقد شرایط الزمه بوده و یا مقررات و ضوابط محل کار ( چنانچه حسب اعالم دستگاه نظارت، راننده/ر5

 ساعت فرد فرد مناسب دیگری را معرفی نماید.  48مستاجر و بندر را رعایت ننماید، موجر مکلف است که بالفاصله و ظرف حداکثر 

اجتماعی، ایمنی فردی، امور مالیاتی و غیره از جانب موجر در قبال رانندگان صدراالشاره،  ( رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله مقررات کار و تامین6

 الزامی می باشد.

 باشد. ( تغییر و یا جایگزینی هر یک از رانندگان که بنابه خواست موجر انجام می پذیرد، مستلزم اخذ موافقت کتبی قبلی مستاجر می7

 عهده موجر می باشد.  ( تخلفات رانندگی و جرائم متعلقه بر8

( به تشخیص خود یا بیشتر دستگاه خودرو 5می تواند در طول مدت قرارداد بر اساس مصالح خود تعدادی از خودروها )تا سقف  مستاجر:  3 تبصره

ماید و در این خصوص ن مستاجر، مکلف به خروج خودروهای مذکور از محل کارگاه مستاجربه صرف اعالم  موجرکسر و  قرارداداز خودروهای موضوع 

 هیچگونه ادعایی ندارد.  موجر

 تعهدات مستاجر: -2-5

 پرداخت نماید. 3ماده  2مستاجر متعهد است صورت وضعیت ماهیانه موجر را پس از تایید دستگاه نظارت و با رعایت بند  -1-2-5

هزینه های ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی، خودروهای بدون راننده که در اختیار مستاجر قرار گرفته است، بر عهده مستاجر می  -2-2-5

 باشد. 

ی چنانچه به لحاظ عدم رعایت ضوابط فنی و نگهداری خودروهای بدون راننده، خساراتی به آنها وارد آید بر اساس نظر کارشناس رسم -3-2-5

 دادگستری منتخب مستاجر، مسئولیت بر عهده شخص بهره بردار خودروی مذکور می باشد و هزینه کارشناسی بر عهده موجر می باشد. 

. شعبه ...................... مستاجر مکلف است مبلغ اجاره بهاء خودروهای موضوع قرارداد را به شماره حساب ...................... نزد بانک ..................... -4-2-5

 به نام ...................... واریز نماید.  

 ( سایر شرایط:6ماده 

از شرایط محیطی و جغرافیایی محل اجرای قرارداد و شرایط عملیاتی و اجرایی مستاجر، قرارداد حاضر را امضاء  موجر با علم و اطالع کامل -1-6

 نموده و تحت هیچ شرایطی نمی تواند در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات قراردادی به جهل خود استناد نماید.

 د یک نفر را کتباً به عنوان نماینده تام االختیار معرفی نمایند. طرفین قرارداد باید ظرف مدت یک هفته از شروع قراردا -2-6

 ( کسور قانونی:7ماده 

 کلیه کسور قانونی به عهده موجر می باشد. که همه ماهه از محل مبلغ صورت وضعیت موجر توسط مستاجر کسر می گردد.  -1-7

رصد از هر پرداخت مبلغ قرارداد موجر کسر و نزد مستاجر نگهداری می گردد. ( پنج د%5قانون تامین اجتماعی، ) 38در رابطه با اجرای ماده  -2-7

( پنج درصد مذکور، مطابق ماده %5استرداد این مبلغ منوط به ارائه برگ مفاصا حساب نهائی از سازمان تامین اجتماعی می باشد. عالوه بر مبلغ )

ه مفاصا حساب نهائی نزد مستاجر باقی خواهد ماند و موجر تا قبل از ارائه مفاصا قانون تامین اجتماعی آخرین صورت وضعیت موجر نیز تا ارائ 38

 ( پنج درصد نگهداری شده و آخرین صورت وضعیت پیمان را نخواهد داشت. %5حساب فوق حق مطالبه )

 ( وجوه التزام:8ماده 

ست بنحوی که هیچگونه خللی در عملیات اجرایی امور در صورت عدم آماده بکاری هر یک از خودروهای موضوع قرارداد، موجر مکلف ا -1-8

هزینه  مستاجر وارد نیاید خودرو/ خودروها مشابه دیگری جایگزین نماید، در غیر اینصورت مستاجر خود نسبت به جایگزینی خودرو/ خودروها اقدام و

 باالسری بر عهده موجر می باشد.  %30مربوطه بعالوه 

ساعت به طول انجامد، مستاجر می تواند  24ی و نیز عدم تامین خودرو/ خودروهای مشابه از سوی موجر بیش از چنانچه عدم آماده به کار -2-8

 نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضمین قراردادی به نفع خود اقدام نماید.

 ( دستگاه نظارت: 9ماده 

 جر، بعالوه مدیریت منابع انسانی مستاجر می باشد.نظارت بر اجرای تعهدات قراردادی موجر بر عهده مدیریت شعبه شرکت مستا -1-9



 موجر موظف است موضوع قرارداد را برابر شرایط قرارداد و دستورات کتبی دستگاه نظارت اجراء نماید.  -2-9

 کیفیت انجام تعهدات موجر باید در تمام مراحل انجام موضوع قرارداد به تایید دستگاه نظارت برسد. -3-9

 از سوی مستاجر صورت می پذیرد به هیچ وجه رافع مسئولیت موجر در اجرای صحیح موضوع قرارداد نمی باشد.نظارتی که  -4-9

 ( مرجع حل اختالف:10ماده 

نمود. در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر و یا اجرای موضوع قرارداد، طرفین بدواً از طریق مذاکره نسبت به حل و فصل موضوع اقدام خواهند 

 رت عدم حصول توافق موضوع از طریق مراجع صالحه قضایی حل و فصل می گردد.در صو

 (  قوه قاهره:11ماده 

مدعی  در شرایط غیر قابل پیش بینی که بنا به علل و جهاتی خارج از اراده طرفین قرارداد، ایفای تعهدات هر یک از طرفین غیر ممکن گردد، طرف  

رت کتبی مراتب را به طرف مقابل اعالم دارد. مرجع تأیید وقوع حالت قوه قاهره اداره کل بنادر و سدداعت و به صددو 48می بایسددت بالفاصددله ظرف 

سخ می       ستأجر قابل ف سوی م شد. چنانچه مدت حالت قوه قاهره بیش از پنج روز به طول انجامد، قرارداد از    دریانوردی منطقه تحت عملیات می با

 باشد.

 ( فسخ  قرارداد: 12ماده 

تواند در موارد ذیل، طی یک اخطار کتبی و با اعالم مدت یک هفته ای، قرارداد را فسخ نموده و عالوه بر ضبط تضامین موضوع قرارداد مستاجر می 

 ید:جبران نما به نفع خویش، کلیه خسارات وارده ناشی از موارد مذکور را محاسبه و از مطالبات و یا سایر اموال موجر و یا اقامه دعوی قانونی تامین و

 عدم انجام کار مطابق مفاد قرارداد توسط موجر. -1

 انحالل یا ورشکستگی موجر -2

 وقوع شرایط قوه قاهره به مدت بیش از یک هفته.)در این حالت تضامین موجر ضبط نمی گردد(.   -3

 چنانچه اثبات شود که خودرو/ خودروهای موضوع قرارداد مستحق للغیر بوده و موجر فاقد سمت وکالت رسمی از سوی مالک باشد.  -4

 در صورتی که برای مستاجر اثبات شود که موجر دارای تخصص کافی نمی باشد. -5

صالح بداند به موجر اعالم کتبی کرده و قرارداد را یکطرفه فسخ  مستأجر این حق را خواهد داشت تا بنا به هر دلیلی و در هر زمان که خود -6

 نماید.)در اینصورت تضمین قرارداد به موجر مسترد می گردد(. 

 : چنانچه قصور موجر برای بار دوم تکرار شود مستأجر می تواند ضمن فسخ قرارداد نسبت به ضبط تضمین مذکور به نفع خود اقدام نماید. 3تبصره 

 مکاتبات و اخطارها:( 13ماده 

پست   هرگونه مکاتبه و اخطار کتبی از سوی طرفین قرارداد توسط نماینده یکی از طرفین قرارداد در مقابل اخذ رسید تسلیم می گردد و یا بوسیله      

 سفارشی به نشانی های مذکور در صدر این قرارداد ارسال خواهد شد که به این نحو مراتب ابالغ شده تلقی می گردد.

 ( اسناد قرارداد:14ه ماد

 اسناد و ضمائم پیوست به شرح ذیل جزء الینفک قرارداد می باشند:  

 : مشخصات خودروها. 1پیوست شماره 

 : تصویر مصدق مدارک هویتی موجر. 2پیوست شماره 

 روها و همچنین کارت سوخت(.تصویر مصدق )سند مالکیت خودروها، بیمه بدنه و شخص ثالث، گواهینامه رانندگی، کارت خود:  3پیوست شماره 

 ( نسخ قرارداد:15ماده 

 نسخه تنظیم و در دفتر مستاجر به امضای طرفین قرارداد رسیده است و کلیه نسخ آن حکم واحد را دارد. 4تبصره و  3ماده  15این قرارداد در 

 

 مهر و امضاء موجر                مهر و امضاء مستاجر   

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

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

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

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


