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  :سایر شرایط مزایده 
داري حاضـر بـه قبـول    صورتیکه پـس از اعـالم شـهر    رنفرات اول ، دوم و سوم دسپرده -1

 0مزایده نشوند به نفع شهرداري ضبط می گردد 
بـه  می بایست به صورت نقد که ، در ذیل آگهی درج گردیدهمبلغ سپرده شرکت در مزایده  -2

 تحویل گردد   یا به صورت ضمانت نامه بانکی واریز نزد بانک ملی شهرداري  0106437212008حساب 
ش و فاقد سپرده و پیشنهادهائی که پس از مهلت مقرر به پیشنهادهاي مشروط و مخدو-3

 0ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد 
فروش گاز را به حساب مشترك با دو امضاء نماینـده بهـره   مبلغ برنده مزایده میبایست -4

بردار و نماینده شهرداري واریز و ابتدا نسبت به تسویه حساب بهاء گاز و اجاره شهرداري و 
 %حقوق پرسنل اقدام و مازاد بر آن به بهره بردار پرداخت می گردد همچنین 

واحد  تحویل قبل از انقضاء مهلت ، را در پاکتهاي سربسته والك و مهر شدهپیشنهادها  -5
 0شهرداري نمایند  حراست 

 بهره بردار می بایست روي پاکتهاي مزایده نام جایگاهی که پیشنهاد داده ذکر نماید -6
                  

 بهره بردار امضاء مهر و                                                                
 
  

 بقیه شرایط در صفحه دوم



 
 بقیه از صفحه اول

مخصـوص  تضـمین    )الـف (پاکـت  فقره  دوشیوه تکمیل پاکتهاي پیشنهادي که شامل  -7
که می بایست هر دو پاکـت سـر    مخصوص پیشنهاد قیمت )ب  (پاکت وشرکت در مزایده 

تائیدیه و مجوز بهره برداري از شـرکت گـاز   به همراه  پاکت اصلیسپس در بسته و پلمب و 
تائید صالحیت  ،  CNGه دارا بودن  ظرفیت بهره برداري از جایگاه یخودرو کشور  و تائید

یـرات شـرکت    و آخـرین تغی یا تصویر اساسـنامه  اظهار نامه ثبت شرکت تصویر از اداره کار ،
قرار دهند و سپس درب آن را بسته و پلمب گردد و در موعد مقرر تحویل واحـد حراسـت   

  0شهرداري گردد 
 ملی پخش فـرآورده هـاي نفتـی   تائیدیه و مجوز بهره برداري از شرکت می بایست : تبصره

ه ، تائیـد صـالحیت از ادار  CNGظرفیت بهره برداري از جایگـاه   ه دارا بودنکشور و تائیدی
کار، تصویراظهار نامه ثبت شرکت یا تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت  بـه همـراه   
دو پاکت تضمین و پیشنهاد قیمت، در پاکت اصلی قرار دهد زیرا که ابتدا مـدارك شـرکت   

 .مورد بررسی و سپس نسبت به بازگشایی پاکت الف و ب اقدام می گردد
 کـل مجموعـه    د قـرارداد نسـبت بـه بیمـه نمـودن     ست پس از انعقایبرنده مزایده  میبا -8

، بیمـه   اعقهبیمه انفجار، آتش سـوزي ،صـ  -2اه ها بیمه کلیه دستگ-1( ایستگاه که شامل 
بیمـه ماشـین آالت توقـف شـده در جایگـاه جهـت سـوخت گیـري و         -3 اماکن پـر خطـر  

تجهیزات بیمه ابنیه و  -6 بیمه اغتشاش -5 مسئولیت کارکنان ایستگاه بیمه -4سرنشینان 
بیمه مسـئولیت بـه    -7 و تصویر برابر اصل آن تحویل شهرداري نماید م نمایداقدا)  و غیره

 عهده مستاجر می باشد
بدیهی است پرداخت کلیه هزینه هاي ایستگاه اعم از آب و برق و گاز و تلفن ، حقوق و  -9

ف قرارداد  بـوده  مزایاي پرسنل ، بیمه ، تعمیرات جزئی و کلی وسایر هزینه ها به عهده طر
 0و شهرداري هیچ گونه تعهدي نسبت پرداخت هزینه ها  نخواهد داشت 

تنظیم کننده پیشنهاد میبایست از صاحبان مجاز امضاء ذکر شده در اساسنامه شرکت -10
 0از طرف شرکت داشته باشند رسمی بوده یا وکالت نامه

 بـه صـورت  جایگـاه   هـر  جهت اجاره بهاء سه ساله% 10 برنده مزایده میبایست معادل-11
 به مبلغ پانزده میلیارد ریالچک معتبر از بانک رسمی کشور  یک فقرهضمانت نامه بانکی و 

و  و پرداخـت بـه موقـع اجـاره بهـاء     تعهـدات  بابت ضمانت حسن انجـام    جهت هر جایگاه
 تحویل شهرداري نماید نگهداري از تجهیزات و تاسیسات جایگاه  

 
                                                       ضاء بهره بردارمهر وام             

 بقیه شرایط در صفحه سوم                                                                                                             



 
 

 بقیه از صفحه دوم
 

و ارائـه   گاه و دستگاه ها بـه صـورت صـحیح و سـالم    که پس از پایان قرارداد و تحویل ایست
در صورت نقص در دسـتگاه  . ، قابل استرداد استمفاصاحساب هاي الزم و تسویه اجاره بهاء

 0ها از محل ضمانت نامه مذکور قابل تامین است 
ات الزم جهت پیش گیري از بـروز خطـرات احتمـالی از    برنده مزایده میبایست تمهید -12

 و غیره بنماید قبیل آتش سوزي
شرکت کننده می بایست داراي صالحیت بهره برداري از شرکت  ملی پخش فـراورده   -13

 0داشته باشند CNGهاي نفتی و  داراي ظرفیت بهره برداري از جایگاه 
                              0سرپرست داشته باشدنفر اپراتور و یک نفر 7هر جایگاه می بایست حداقل  -14
نانچه  در هر مقطعی از اجراي قرارداد مـذکور افـزایش قیمتـی در کـارمزد جایگـاه      چ -15

، نسبت به  افزایش مبلغ اجاره بهاء معـادل درصـد   داران از طرف شرکت گاز صورت پذیرد 
 افزایش کارمزد اقدام و قرارداد اصالح می گردد 

ـ   -16 ذا جهـت شـرکت در   هر بهره بردار مجاز می باشد در هر دو جایگاه شرکت نمایـد ، ل
 گانه تکمیل نماید فرم جدا و پاکتهاي پیشنهادي جدا مزایده هر جایگاه می بایست

 0پیمان میباشد  عمومی  یر شرایط برابر شرایطاس -17
در صورت بروز هر نوع شرایط فسخ و یا تخلف بهره بردار از شروط فوق شهرداري حق  -18

 .فسخ و خلع ید پیمانکار خواهد داشت
داخت اجاره بهـا نمـی باشـد و مسـتاجر مکلـف بـه       فی پرناقف جایگاه به هرصورت تو -19

 .پرداخت متعلقه می باشد
سایر شرایط در پیش نویس قرارداد درج گردیده و جـزء الینفـک شـرایط آگهـی مـی      -20

 .باشد
 
 

 امضاء                                                                   
 مهر                                                                   

 
 


