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 «CNGجایگاه  برگ ارائه پیشنهاد قیمت»

 کد دارایکه ........................................................................................مدیرشرکت......................................................اینجانب

تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به  مورد و........................................شرکت

و  ..........................فاکس.........................دفتر تلفن .........................:.........................................................................نشانی

جاده حصار )هشترود(  در شهرداری میانه واقع 3 شماره  CNGجهت بهره برداری از جایگاه  .........: .....................موبایل

 پس از بازدید کامل ازجایگاه مورد نظر و با اطالع کامل ازجمیع شرایط و ،جنب کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری میانه 

تمامی اسناد و  به طورکلی الت دولتی وتعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعام عوامل موجود و

 :می نمایم کهقیمت بشرح زیر پیشنهاد و با اشراف کامل به آن  را مطالعه مدارک مزایده 

قیمت ماهانه)به  باجایگاه فوق را  عملیات مزایده فوق را براساس شرایط ومشخصات مندرج دراسناد ومدارک مزایده -1

ریال را بدون هر گونه پیش شرط      ....................................................................و)به حروف(.......... عدد(............................ریال

 میدارم . و مرقوم اعالمو قلم خوردگی 

 

 نام ونام خانوادگی                                       

 :تاریخ                         قیمت  هاد دهندهمهرشرکت وامضای مجاز تعهدآور پیشن        

 

 

 



 شماره: 

 تاريخ: 

 پيوست: 

 52234704فاكس:     – 52234701- 3    تلفن:                                                                                                  خيابان امام خميني)ره(-ميانه

 

  
 

 

 

 

 شهرداری میانه 3شماره   CNGشرایط عمومی شرکت در مزایده جایگاه

 

شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد اداره  04/07/1396  به تاریخ14 شماره صورتجلسه 3شهرداری میانه به استناد بند

شهرداری میانه  3 ) جایگاه شماره CNGتجهیزات و تأسیسات جایگاه عرضه سوخت بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات   امور

برای مدت  CNGرا به منظور عرضه و فروش ( جاده حصار )هشترود( جنب کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری میانه در میانه واقع

ت ملی پخش فرآورده های از سوی شرک دارای صالحیتواجدالشرایط و طبق شرایط عمومی به شرکت های شمسی یک سال 

بایست در روزهای واگذار نماید. لذا آن دسته از شرکت های واجد شرایطی که اسناد مزایده را دریافت می نمایند می نفتی

به دبیرخانه  و الک و مهر شده بستهب پاکت درپیشنهاد خود را در  سه شنبهروز  09/08/1396غیرتعطیل و حداکثر تا مورخ 

مزایده آخر وقت اداری  کر است پس از انقضاء مهلت قانونیو رسید دریافت دارند.الزم به ذ نمودهسلیم ت میانه شهرداری

 فاقد اعتبار خواهد بود.اسناد دریافتی دریافت نخواهد شد در صورت تسلیم هیچگونه مدرکی از شرکتی 

 به شرح زیر میباشد . CNGقیمت پایه ماهانه جایگاه 

و  شصت و پنچ میلیون به حروفریال  000/500/65-/ماهانه قیمت پایه  :شرایط عمومی* -1

 *.برای شرکت کننده در مزایده اعالم می گرددریال پانصد هزار 

 ستند مجاز به شرکت در این مزایدهفقط شرکت هایی که مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ه

 د.پس از اشراف کامل اعالم نظر فرمائیمطالعه و  صورت کامل بند های مزایده را به فلذا الزم است تمام باشند.می

است ولی در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار و بنا به تشخیص و  شمسی مدت قرارداد بهره برداری همان یکسال ( 1-1  

از طی مراحل الزم که پس قابل تمدید خواهد بود (%25برابر شرایط عمومی پیمان )صالحدید شهرداری و موافقت بهره بردار 

 قابلیت اجرائی دارد .

برداری از جایگاه ه آن دسته از شرکت هایی که طبق اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ظرفیت بهر1-2)   

CNG  توانند در این مزایده شرکت نمایند.نمی، تکمیل می باشد در منطقه آنان  
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سی نه به حروف  ریال000/003/39/-مین سپرده شرکت در مزایده به مبلغ شرکت کنندگان در مزایده می بایست تض  (3-1

 به شهرداری ارائه نمایند:« الف»را که به یکی از صورت های مشروحه ذیل تعیین گردیده را در پاکت هزار ریال میلیون سیصد 

به حساب هزار ریال  ار ریالبه حروف سی نه میلیون سیصد هز ریال000/300/39/-مبلغ بانکی )فیش( ارائه رسید   (4-1

: فیش مربوط به رسید اینکه  )توضیح )ره( میانهامام خمینینزد بانک ملی شعبه شهرداری میانه  3100001877003شماره 

 (. بایست تا پایان مزایده نزد پیشنهاد دهنده در نهایت دقت محفوظ و نگهداری شودپرداخت کننده نیز می

به حروف سی نه میلیون سیصد  ریال000/300/39/-مبلغ بر بانکی و مورد قبول شهرداری بهارائه ضمانت نامه معت   (5-1

ماه  3ی طی مراحل اداری ظرف مدت لاخذ و ارائه نماید اگر چنان چه شهرداری نتوانست به عل نفع شهرداری میانه ریال را هزار

ود )شهرداری( مجددأ تمدید نماید. بعد از اتمام مزایده و است ضمانت نامه مذکور را به نفع خ زعقد قرارداد نماید شهرداری مجا

 عقد اجاره نامه مبلغ و یا ضمانت نامه سپرده شرکت در مزایده طی تشریفات اداری مسترد خواهد شد.

به  پاکت های )الف( و )ب( و )ج(شرکت کنندگان در مزایده می بایست اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در    (6-1

در موعد مقرر تحویل مهر کرده، الک و  را مهر شده به ترتیب زیر، در پاکت مادر قرار داده و پاکت مادر وامضاء  اگانهصورت جد

 نموده و رسید دریافت دارند.   دبیرخانه شهرداری میانه 

 ات پاکت ها:یمحتو  -2

 .: حاوی پاکت های )الف(، )ب( و )ج(پاکت مادر   ( 1-2

توسط شرکت کننده در  ضمانتنامه بانکی( یا و واریز وجه نقدفیش رده شرکت در مزایده )تضمین سپ پاکت الف:  ( 2-2

 مزایده .

چک اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت تضمین گذاشته  ، ایران چک و یا چنانچه در پاکت الف هر گونه وجه نقدتوجه:      

 د.مردود می باش، شرکت پیشنهاد دهنده  شود مورد قبول نبوده و پیشنهاد 

تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولتی در معامالت که می بایست توسط دارنده حق امضا تعهدآور  -1 پاکت ب:    (3-2

فرم شرایط  -3 منتشر شده تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن طبق آگهی روزنامه -2باشد.  شده مهر شرکت امضا و

تصویر  -4باشد.  شده و مهر ءن توسط دارنده حق امضا تعهدآور شرکت امضاعمومی )فرم حاضر( که می بایست تمام صفحات آ

تصویر مربوط به آخرین  -5مربوط به دارنده حق امضا تعهدآور شرکت. کارت ملی و تصویر پشت و روی  شناسنامه صفحه اول
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ت پیشنهاد دهنده فهرست شرکت های تأیید صالحیت شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران که نام شرک

 تکمیل فرم خود اظهاری ظرفیت کار در دست شرکت . –6 قیمت در آن ذکر شده است.

 باشد. شدهپیشنهاد دهنده مهر و امضا توسط شرکت توجه: کلیه اسناد ارائه شده باید 

ت مبلغ عددی و برگه پیشنهاد قیمت که باید به صورت عددی و حروفی نوشته شود و در صورت مغایر -1 پاکت ج:    (4-2

مالک عمل خواهد بود و می بایست توسط دارنده حق امضا تعهدآور  در مزایده حروفی نوشته شده مبلغ پیشنهادی حروفی

 باشد. شدهشرکت امضا و مهر 

 ریال مردود می باشد. 000/500/65/-پیشنهادات کمتر از    -3

ترتیب اثر داده نخواهد شد و چنانچه  (ج)و(ب)( فاقد تضمین مذکور باشد به پاکت لفتذکر: چنانچه پاکت )ا

  ترتیب اثر داده نخواهد شد. (ج)نیز فاقد مدارک الزم و یا ناقص باشد به پاکت  (ب) پاکت 

، دارای توضیحات اضافی در برگه پیشنهاد قیمت، ناخوانا و فاقد سپرده و مبهم  به پیشنهادات ناقص، مخدودش، مشروط  -4

 د ، و فاقد اعتبار است .هلت مقرر ارسال شود رسیدگی نخواهد شو پیشنهاداتی که پس از اتمام م

جاده حصار )هشترود( جنب کشتارگاه نیمه صنعتی  در واقعمیانه شهرداری  3شماره   CNGواگذاری به اجاره جایگاه   -5

  باشد.شرایط)دارای برچسب سوختگیری( مجاز میبه خودروهای واجدال CNGجهت فروش گاز میانه شهرداری 

 انجام گیرد.   CNGسط اپراتورهای جایگاهکلیه مراحل سوختگیری باید تو:  توجه 

 

تحت نظارت  CNGهای جایگاه کاری )کارمزد( بهطبق آخرین ضوابط اعالم شده از سوی دولت محترم، حق العمل -6

که شرکت کننده محترم به این موضوع  ریال تعیین گردیده است 700مبلغ  ،CNG گاز از محل فروش هر مترمکعبشهرداریها 

 توجه نماید. 

ان چه درطول مدت قرارداد میزان حق العمل کاری )کارمزد( به هرعلت ازسوی دولت تغییرنماید، )درصورت افزایش چن -7

درصد تغییرات اجاره بهاء نیز  (ریال فعلی در هر مترمکعب باشد700کاری)کارمزد( از مبلغوکاهش احتمالی میزان حق العمل

 ( اعالمی جدید ازسوی دولت افزایش یا کاهش خواهد یافت.معادل درصد تغییرات میزان حق العمل کاری )کارمزد

ساعت بالمانع می باشد ، در غیر این صورت برای هر روز  48رسید  اجاره بهاء تا  درصورت تاخیر در سر -8

اخذ خواهد شد . جریمه ریال  پانصد هزاربه حروف ریال  000/500مبلغ تاخیر در پرداخت اجاره بهاء 

با به اجرا گذاشتن در هر لحظه تواند موجر میو ،  ول  هر سر رسید محاسبه و اخذ می گردداز ا در صورت تاخیر که
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برابر نماید و نیز   تاخیر ، اقدام به  وصول روز تا آخرین ضمانتنامه نسبت به وصول اجاره بهاء به همراه جریمه 

 .مقررات با مستاجر رفتار خواهد شد

 
عالمی از طرف شرکت گاز در قبوض صادره نسبت به واریز قبوض مصرفی گاز مستأجر موظف می باشد برابر مهلت ا   -9

اقدام و فیش آن را به شهرداری میانه تحویل نماید در غیر این صورت موجر مختار به اقدام قانونی طبق مفاد قرارداد در این 

رت کتبی به مستأجر برای واریز اخطار زمینه می باشد و در صورت عدم واریز قبوض گاز موجر می تواند بدواً یک مرتبه به صو

 از مستاجر جایگاهتواند وجه ضمانت نامه تودیعی موجر می ،پس از اخطار ساعت 48نماید در صورت عدم واریز ظرف مدت 

CNG مابقی ضمانتنامه را از حیث  نسبت به پرداخت بدهی بهاء گاز مصرفی اقدام نماید. وضبط میانه  شهرداری را به نفع خود (

الزم باشد اقدام نموده که هر  CNGیالی پس از طی مراحل قانونی به مستاجر عودت و سایر اقدامات الزم برای تحویل جایگاه ر

                           .نماید(ب میلگونه اعتراض را از مستاجر س

قطع گاز به خاطر   3شماره  CNGاز جایگاه مستاجر متعهد می گردد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ قبض گ : توجه مهم         

به   ریال جریمه 000/000/20/-ریال و برای باردوم و غیره ...000/000/10/-موجب تعطیلی جایگاه شود، برای بار اول کهعدم واریز قبض مربوطه 

     عهده مستأجر خواهد بود. و مسئولیت تعطیلی وکلیه تبعات حاصل از این موضوع به ،پرداخت نمایدحساب شهرداری میانه واریز 

ساعته( و بدون تعطیلی می باشد و مستأجر موظف است برنامه و زمان کار  24فعالیت جایگاه به صورت شبانه روزی )  -10

برحسب نیاز به نحوی تنظیم نماید که جایگاه موضوع قرارداد و  رفاه اجتماعیکار و اداره تعاون و ق قوانین بکارکنان خود را مطا

 ، و حق تعطیلی آن را ندارد. ها و دیسپنسرها در کلیه ساعات شبانه روز اعم از روزهای عادی و تعطیل فعال باشدازلتمامی ن

بار در  200بهره بردار موظف است طبق توصیه های شرکت سازنده سوخت گیری به خودرو ها ، با  فشار توجه :   -11

وجهی به آن کلیه تبعات مربوطه به عهده شرکت بهره بردار خواهد هرگونه بی ت خصوصدیسپنسرها  باید انجام دهد و در این 

 بود .    

موظف است نسبت به بیمه نمودن مسئولیت مدنی ماشین آالت، بیمه حوادث، تجهیزات و ابنیه  شرکت برنده در مزایده   -12

خودروهای مربوطه و  یناندر حدود اربعه جایگاه و خودروهای در حال سوخت گیری و یا در انتظار برای سوخت گیری سرنش

با هزینه خود اقدام نماید و تصویر بیمه نامه ها را قبل از  تا اتمام قرارداد  برابر حوادث از زمان شروع قرارداددر  پرسنل جایگاه

بول و هیچگونه عذر و بهانه مورد قبعهده بهره بردار خواهد بود آن شروع فعالیت تحویل موجر نماید.درغیر این صورت مسئولیت 

 نخواهد بود.

مذکور به عهده   تمدید بیمه نامه هایمسئولیت  در طول مدت قرارداد ، در صورت اتمام مهلت اعتبار بیمه ها -13

 که فوراً بدون فوت وقت نسبت به تمدید آن اقدام نماید . می باشد مستأجر
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یا کلیه مدنی  مسئولیت ایبنا به ضرورت یا تشخیص شهرداری نیاز به هرگونه بیمه ه  CNGدر صورتی که جایگاه -14

. اقدام نمایداعالمی با هزینه خود نسبت به تهیه آن بیمه نامه مستاجر می بایست  حوادث را داشته باشد ، با اعالم کتبی موجر

  در صورت کوتاهی کلیه مسئولیت های بعدی متوجه مستاجر خواهد بود .

با یکی از شرکت های مجاز و  رداد تعمیر و نگهداشتبه عقد قرا، باید نسبت CNGشرکت برنده در مزایده جایگاه  -15

 مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام و تصویر قرارداد را به این شهرداری ارسال فرمایند.

مستاجر موظف به حفظ ونگهداری ابنیه وتاسیسات موجود در جایگاه بوده وکلیه هزینه های مربوط به خرید ، تعمیر  -16

 هد شد و انجام امور مربوط بهعات بعهده مستاجر بوده و موجر هیچگونه هزینه ای در این خصوص متقبل نخواوتعویض قط

استفاده شود و انجام تعمیرات و تعویض بایستی توسط یا استاندارد خرید قطعات وتعویض، بایستی ازقطعات اصل و اورجینال 

در این امور انجام پذیرد و هرگونه تعمیر و یا تعویض  و نگهداشت با شرکت طرف قرارداد تعمیرماهر و نیروهای فنی متخصص 

مدت در طول  CNGجایگاه به های مربوط . در یک کالم کلیه هزینهقطعات باید با هماهنگی نماینده شهرداری میانه انجام شود

 باشد.بردار )مستاجر( میزمان اجاره نامه به عهده بهره

هداشت بر طبق توصیه های شرکت های سازنده و توسط شرکت های تعمیراتی مورد گهداری، روتین های دوره ای نگن  -17

تأیید شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران، سرویس های دوره ای و موردی، تعمیرات اساسی و جزئی کلیه دستگاه ها، 

هر علتی نقص فنی ایجاد گردد  )یعنی اگر در طول اجاره نامه ، در دستگاه های جایگاه به دتجهیزات و تأسیسات منصوبه موجو

به عهده نیز پرداخت هزینه های مربوطه در طول مدت قرارداد به عهده مستاجر بوده و  که نیاز به تعمیرات اساسی باشد (

، بهره بردار موظف است حساسای میرات و یا انجام روتین های دورهضمناً قبل و بعد از هرگونه انجام تع  مستأجر خواهد بود.

خواهد ) مستاجر ( را کتباً به اطالع موجر برساند در غیر این صورت هر گونه مسئولیت های بعدی به عهده بهره بردار  موارد

 دستگاهنوع  به نسبت که هندبر طبق توصیه های شرکت های سازد ضمناً مستاجر موظف است از روغن استاندارد مورد تائی .دبو

  شد .بانمی . الزم به توضیح است، تعمیرات اساسی به منظور اورهال می باشد استفاده نماید

یک از تجهیزات که منجربه تعطیلی جایگاه گردد مستاجر موظف است نسبت به انجام  هر درصورت بروز نقص فنی در  -18

 هایشرکتتوسط و ه خود اسرع وقت نسبت به رفع  نقص یا اشکال تجهیزات به هزین در رسانده و اطالع به موجر اقدامات اولیه و

قد ع یو نگهداشت شرکتهای تعمیر و یا توسط (نمایندگی مجاز مربوطه  فروش یا تعمیراتی ذیصالح )شرکت خدمات پس از

اشکال را به صورت کتبی  به  ، سپس مراتب رفع نقص و نمایداقدام  قرارداد تعمیر و نگهداشت توسط مستاجر بسته شده است

 . اطالع شهرداری برساند

ساعت کارکرد کمپرسور مبلغ  برای هر CNGبهره بردار) مستاجر( موظف است از بابت افت و استهالک دستگاههای  :توجه 

و در پایان اجاره نامه محاسبه  (ریال = ؟ ریال 000/50 ×مقدار ساعت کارکرد کمپرسور در مدت زمان اجاره نامه  )پنچاه هزار ریالریال  000/50

نه واریز نموده و فیش مربوطه را تسلیم این شهرداری نماید . در غیر این صورت شهرداری از به حساب شهرداری میا

  شرکت راساً اقدام خواهد نمود و در این خصوص هر گونه شکایت و اعتراضی را مستاجر از خود سلب می نماید . یاهتضمین
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ای و به صورت دوره با هزینه خود ، ،ستاجرمتوسط  و غیره و سفتی ولوها و گیج های فشارکالیبراسیون دیسپنسرها  -19

مورد  یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام گیرد که  شرکت های متخصص و موردی بر طبق ضوابط مقرر، توسط

کالیبره بوده تا کمیت و   CNGبه نحوی که همواره دیسپنسرهای جایگاه  هستندتأیید شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران 

درایر جایگاه باید به طور  کیفیت گاز طبیعی فشرده به هنگام عرضه به مصرف کنندگان منطبق با استانداردهای مربوطه باشد.

 ساعت فعال باشد . 24

سیستم ارتینگ جایگاه می بایست همیشه در مدار باشد و در بازه های زمانی مشخص )هر شش ماه یکبار( تست ارتینگ  -20

سیستم ارتینگ و  ،احیاء  انجام شود پرداخت هزینه های تست ارتینگ، انجام تعمیرات الزم  مجازو  توسط شرکت های معتبر

و پس از هر بار تست، نتیجه آن را به صورت کتبی به موجر گزارش  می باشدمستاجر  مربوط به آن به عهده  ، رفع خرابی های

 نماید.

ی باشند و دانش الزم و دورهای مربوطه جهت بهره برداری مستأجر موظف است از نیروهایی که مورد تأیید شهرداری م -21

در ضمن اولویت به کارگیری نیروهای انسانی ، نیروهای وضع موجود در جایگاه  اند به کارگیری نمایدرا گذراندهCNGاز جایگاه 

را داشته  CNGت جایگاه و سرپرست منتخب جایگاه که دارای دانش و مهارت کافی در زمینه استفاده از کلیه تجهیزا می باشند

پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در جایگاه طبق  .انتخاب شود و بایستی مورد تائید شهرداری میانه قرار گیرد باشد

همچنین پرداخت بیمه، مالیات، عوارض کسبی، هزینه های گاز، برق، تلفن و  انجام و کار و امور اجتماعیوزارت تعاون و قوانین 

باشد و شهرداری هیچگونه وجهی را تماماً بر عهده و مسئولیت مستأجر میو کلیه کسورات قانونی  CNGایگاه آب مصرفی ج

در یک کالم کلیه مسئولیت های  ندارددر این خصوص بابت موارد مذکور پرداخت نخواهد کرد و هیچ گونه تعهد و مسئولیتی 

 فوق به عهده مستاجر می باشد . 

افراد فاقد صالحیت و گواهینامه مربوطه در جایگاه ممنوع بوده و تخلف از مفاد قرارداد  استخدام و به کار گیری -22

 .که بایستی به این موضوع توجه جدی شود تلقی خواهد شد.

قراردادی که فی ما بین شهرداری و برنده مزایده منعقد خواهد شد متضمن هیچ گونه رابطه یا تعهد استخدامی  -23

نان وی نبوده و برنده مزایده می بایست قبول و تعهد نماید مراتب مذکور را در قرارداد با کارکنان خود برای برنده مزایده و کارک

گردد به غیر از تسویه حساب اسناد مالی ) با اتمام زمان قرارداد کلیه ارتباطات شهرداری با برنده مزایده قطع می .تصریح نماید

 شرکت مربوطه(.

فیش پرداخت یا تصویر نسبت به تحویل اصل  روز تحویل جایگاه در ام اجاره نامه بعد از اتممتعهد است مستأجر  -24

در  شهرداری اقدام نماید. اب و اجاره بهاء و تسویه حساب نهایی و ...شده مربوط به هزینه های آب و برق، تلفن و گاز مصرفی 

پرداخت هزینه ها و تسویه حساب یک طرفه شرکت نسبت به  یاهتواند با به اجرا گذاشتن تضمینغیر این صورت موجر می

  نماید.اقدام نماید و مستاجر حق اعتراض را از خود سلب می

یملی پخش فرآورده ای نفتی ایران منظر به اینکه نظارت بر کلیه جایگاه های عرضه سوخت به عهده شرکت  -25

دره از سوی آن شرکت را در رابطه با نرخ فروش باشد لذا برنده مزایده مکلف و متعهد است کلیه ضوابط و دستورالعمل های صا

نیز قبول  نحوه اداره جایگاه و استفاده از تجهیزات عرضه گاز طبیعی فشرده و سایر قوانین و مقررات ذیربط و CNGسوخت 
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اظران و تغییرات آتی التصویب ضوابط و دستورالعمل های مربوطه، نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات و همکاری الزم با ن

 مأمورین شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی ایران را داشته باشد.

 ویا تعویض قطعات برای نصب بر روی سایر تجهیزات CNGباز نمودن قطعه یا قطعاتی از تجهیزات جایگاه   -26

 یاهاز تضمیناورجینال بهای قطعه یا قطعات  دو برابر مبلغ  تخلف از این امر،مشاهده یا مالحظه ممنوع بوده، در صورت 

خواهد و همچنین سایر اقدامات الزم را در صورت تشخیص اعمال  خواهد شد.و به حساب موجر ) شهرداری ( واریز مستأجر کسر 

 نمود. 

جهت اصالح ویا تغییر اعداد و ارقام دیسپنسرها ویا سایر قسمت های نرم و غیره ...  پتا پنصب هر گونه ل –توجه   -27

و سایر صورت مشاهده و یا گزارش ، موجر میتواند ضمن اعالم گزارش به شرکت پخش استان آذربایجانشرقی افزاری ممنوع بوده ودر 

کلیه  در نهایتو  یا جریمه ای معادل یک ماه اجاره بهاء از مستاجر اخذ نماید یک طرفه قرارداد اقدام و خفس  ادارات مرتبط و همچنین

     باشد.به عهده مستاجر میآن تبعات مربوطه 

 مستأجر می بایست نسبت به نگهداشت، آبیاری و رسیدگی به امورات مربوط به فضای سبز جایگاه اقدام نماید.   -28

به نظافت و پاکیزه نگهداشتن محوطه جایگاه و همچنین  مستأجر می بایست در طول مدت قرارداد نسبت  -29

و روشنائی محوطه و داخل جایگاه اقدام و هر  وبهای بهداشتی و تهیه مواد مصرفی بهداشتی و تعویض شیرآالت معیسرویس

 .که هزینه آنها به عهده مستأجر میباشد ، گونه عیب و ایراد را رفع نماید

شارژ به موقع کپسول های آتش نشانی و در مدار نگهداشتن دوربین های مداربسته جایگاه و کنترل ، تست و احیای چاه  -30

   ه هزینه آن ها به عهده  مستأجر می باشد.ارت از وظایف و تعهدات مستأجر می باشد ک

ثبت  صورت خوانا و شفاف و روشنبه با تاریخ و ساعت وقوع دفتر وقایع روزانه و دفتر فروش روزانه می بایست به طور دائم  -31

 در دسترس باشد.و نماینده شهرداری جهت بازدید  نماینده شرکت پخش فرآورده های نفتی و 

می بایست از کفش و لباس متحدالشکل بهاری و زمستانی که دارای نام و نام کارکنان شاغل در جایگاه  -32

  مستاجر می باشد .خانوادگی به صورت اتیکت می باشد استفاده نمایند. تهیه کفش و لباس های مذکور به عهده 

ده را به صورت منظم برای شرکت پخش فرآور CNGیا ماهانه جایگاه  مستأجر می بایست آمار فروش روزانه -33

  ارسال نماید.به صورت کتبی موجر و همچنین به  های نفتی ایران

ساعته و در حال ضبط و فعال  24رابه طور دائم و  CNGجایگاه  دوربینهای مدار بستهمستاجر موظف است  -34

 فع نماید.وآنالین نگهدارد و به لحاظ امنیتی حق باز بینی فیلم های ضبط شده را ندارد و هرگونه خرابی را در اسرع وقت ر

و اداری و رابط پیگیری مسائل فنی  برایسرپرست جایگاه  تکنسین جایگاه را که به عنوان ،مستأجر موظف است -35

به این شهرداری و شرکت پخش و پاالیش ، اداره گاز پس از عقد اجاره نامه  ،شرکت و این شهرداری جهت همکاری نزدیک

در ضمن، فرد معرفی شده موظف است هر گونه گزارش حوادث ، تعطیلی ،  د.ننمایمعرفی  کتباً و به ادارات مرتبط، ناحیه میانه 

و غیره ... باشد را در اسرع وقت به شرکت بهره بردار و  CNG تعمیرات ، گزارش ماهانه و سایر مواردی که در رابطه با جایگاه 

 و شرکت بهره بردار خواهد بود .شهرداری میانه گزارش نماید در صورت  عدم گزارش ، مسئولیت به عهده سرپرست 
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رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و شهرداری و اعضای شورای اسالمی در معامالت دولتی و شهرداری  -36

 الزامی است.

ی معامالت در محل  شهردار هیات عالیبا حضور اعضای  10/08/1396چهارشنبه به تاریخ  روزپیشنهاد واصله  -37

 شد. و بررسی خواهد میانه مفتوح

                             بایست ضمانت نامه معتبر بانکی بابت حسن انجام تعهدات ناشی از قرارداد به ارزشبرنده مزایده می  -38

برای مدت یک سال به نفع شهرداری میانه  و یک فقره چک  به حروف سه میلیارد ریال ریال 000/000/000/1/-مبلغ

و از بابت حسن انجام تعهدات ناشی از قرارداد ه حروف بیست میلیارد ریال ب ریال 000/000/000/20/-مبلغ به 

در وجه شهرداری میانه از حساب متعلق به شرکت برنده مزایده، در هنگام امضا و عقد قرارداد به شهرداری تجهیزات منصوبه 

 تسلیم نماید.

دش مالی موضوع قرارداد و یا به هر و افزایش گر CNGچنانچه در طول مدت قرارداد به علت افزایش نرخ فروش  -39

علت دیگری بنا به تشخیص شهرداری نیاز به افزایش ارزش مبلغ تضمین های حسن انجام تعهدات باشد پیمانکار می بایست 

  نسبت به تهیه یا افزایش مبلغ تضمین ها اقدام نماید.بعد از ابالغ کتبی موجر 

ا پیمانکار، برای مدت الزم نسبت به تمدید مدت ضمانتنامه اقدام شهرداری بنا به ضرورت و تا تسویه حساب کامل ب -40

   خواهد نمود.

ضمن تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و چک های مربوطه و سایر مدارک الزم  در اسرع وقتبرنده مزایده می بایست  -41

تعیین شده نسبت به ارائه مدارک و تضمین نسبت به امضا و انعقاد قرارداد پیمانکاری اقدام نماید، چنانچه برنده مزایده در مدت 

ضبط می به نفع شهرداری های الزم و انعقاد قرارداد اقدام ننمایند موضوع به عنوان انصراف تلقی و تضمین شرکت در مزایده 

 گردد. 

. سپرده شرکت کنندگان در مزایده پس از بازگشایی قیمت ها به استثنای برندگان اول تا سوم مسترد می گردد -42

گاه برنده اول مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود هر

سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیزظرف مهلت 

 ر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .  هفت روز پس از ابالغ قانونی حاض

رجوع به برنده دوم و سوم به ترتیب در صورتی خواهد بود که تفاوت مجموع قیمت پیشنهادی هر یک از  -43

  برندگان مذکور برای یک سال با برنده اول کمتر از ارزش مبلغ سپرده شرکت در مزایده باشد.

  طول مدت قرارداد تضمین قرارداد )ضمانت نامه ها و چک( به هر دلیل جهت واریز به حساب  در صورتی که در  -44

شهرداری به اجرا گذاشته شود شهرداری برای لغو یا ادامه قرارداد مختار خواهد بود و چنانچه برای ادامه قرارداد توافق حاصل 

 های جدید اقدام نماید. نامه ینگردد طرف قرارداد می بایست مجدداً نسبت به تهیه و تسلیم تضم

هر گونه تعدیل در نرخ گاز و یا کارمزد و همچنین تسهیالت و به طور کلی هرگونه بخشنامه صادره از :توجه مهم   -45

باشد ( تسری دارد  ریخ اجرائی آن در طول اجاره نامهتنها به زمان قرارداد ) تا CNGسوی دولت یا شرکت های مرتبط با جایگاه های 

به عبارت دیگر،  تاریخ اجرائی مربوط به قبل و بعد از قرارداد ) اجاره نامه (باشد شامل بهره بردار نخواهد بود .، اگر رد اعالمی فوقو موا
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از سوی دولت و یا اداره گاز تغییری در افزایش و یا کاهش  ،)اجاره نامه(و یا در مهلت تمدید شده قرارداد اگر بعد از اتمام قرارداد 

اعالم گردد شرکت بهره بردار هیچ گونه ادعایی در این خصوص  ،و یا تعدیلی به عنوان مبلغ CNGوتسهیالت به جایگاه کارمزد 

  نخواهد داشت .

مستاجر مکلف می باشد به محض اتمام مدت اجاره نامه مورد اجاره را بطور صحیح و سالم تحویل نماینده موجر نماید   -46

هردلیل ممکن مستاجر موظف است عالوه برپرداخت اجاره بهای روزهای تاخیر برای هرروز  درصورت عدم تحویل درموعد مقرر به

ن خسارت  به موجر پرداخت نماید. نیز به عنوا ریال میلیون پنجریال به حروف  000/000/5/- مبلغتاخیر درتخلیه وتحویل مورد اجاره 

این امرمانع درخواست تخلیه وطرح دعوای تخلیه درمراجع وصول خواهد شد.  بدیهی است  یاهدرغیر این صورت ازمحل تضمین

 .باشدقانونی نمی

و یا در اجرای هریک از بندهای شرایط مزایده  ،در صورت کوتاهیع اجاره نامه )قرارداد(، ومزایده از زمان شربرنده  -47

  . خواهد بود آن به عهده مستاجرکلیه تبعات  ،شهرداری میانه 3شماره  CNGمربوط به جایگاه اجاره نامه 

 باشد.می   CNGبردار و مستاجر، همگی داللت بر شرکت برنده مزایده جایگاه های بهرهدر این اسناد، کلمه  -48

  .باشدموجر و شهرداری ، همگی داللت بر شهرداری میانه می ،های در این اسناد ، کلمه  -49

 می باشد.اول مزایده  مرحلهبرای حد نصاب الزم برای برگزاری مزایده حداقل سه پیشنهاد دهنده  -50

 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. -51

هزینه انتشار آگهی در دو نوبت در روزنامه های چاپ شده بر عهده برنده مزایده )طرف قرارداد(   -52

روزنامه پرداخت گردد. در غیر صادره از سوی دفتر نمایندگی قبل از عقد قرارداد براساس فاکتور  کهمی باشد

 و به حساب نمایندگی روزنامه ین صورت بالفاصله مبلغ مذکور از تضمین سپرده شرکت در مزایده کسرا

 .خواهد شد پرداخت کثیراالنتشار

رائه به انضمام برگ ااینجانب ..................................... نماینده شرکت .................................... کلیه مفاد این شرایط عمومی 

 صفحه تنظیم گردیده است با دقت مطالعه نمودم و مورد قبول می باشد. 10که در پیشنهادی قیمت 
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