شهرداري جهرم
قرارداد بهرهبرداري جایگاههاي CNG
( تك منظوره)
جایگاه اختصاصي کوثر شماره 1
موضوع  :اداره امور  ،بهرهبرداري  ،نگهداشت و تعميرات تجهيزات و تأسيسات تعداد
یك جایگاه عرضه گاز طبيعي فشرده شده
کارفرما  :شهرداري جهرم
پيمانكار  :شرکت  ----------با نمایندگي آقاي --------
محل اجراي پيمان  :بلوار آیت اهلل حقشناس
ناظر قرارداد  :کارشناس تأسيسات
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تعاریف
در این قرارداد کلمات و اصالحات مندرج در ذیل داللت بر معاني و مضامين زیر خواهند داشت مگر آنكه سياق عباارت
معني دیگري را ایجاد نماید.
 -1کلمه قرارداد معطوف به اسناد و مدارك غيرقابلتفكيك است که براي انجام خدمات موضوع و حجم قارارداد باين
شهرداري و بهرهبردار مبادله ميشود .
 -2منظور از کارفرما شهرداري ميباشد .
 -3منظور از بهرهبردار موسسه  ،شرکت داراي صالحيت از شارکت پشاش فرآوردههااي نفتاي باراي انجاام موضاوع
قرارداد است.
 -4منظور از تبدیل و عرضه سي ان جي ،دریافت گاز طبيعي از شبكه خطوط لوله سراساري گااز شاهري بار مبنااي
کارکرد کنتور شرکت ملي گاز و تبدیل آن به گاز طبيعاي فشارده و عرضاه آن باه خودروهااي مجااز بار اسااس
دستورالعملهاي کارفرما و مطابق قيمتهاي مصوب.
 -5شرایط خصوصي  :شرایط ویژهاي است که بهمنظور تكميل شرایط عمومي با توجه به وضاعيت و ماهيات موضاوع
قرارداد تنظيم ميشود .موارد در شرایط خصوصي نميتواند مفاد شرایط عمومي را نقض کند.
 -6خدمات  :عبارت است از فعاليتها و اقدامهایي که در اجراي موضوع قرارداد از سوي بهرهبردار تعهد شده است.
 -7نگهداشت عبارت از کليه کارهاي مربوط به نگهداري ،ساروی بار اسااس روتينهااي  D ، C ،B ،Aو دورهاي
تجهيزات سي ان جي به اتمام متعلقات  /موارد جانبي و تأسيسات آنکه بهرهبردار تقبل نموده است تحت شارایط
این قرارداد به کارفرما ارائه نماید.
 -8تعميرات جزئي عبارت است از انجام تعميراتي که جهت برطرف نمودن نواقص بهطوريکه اجراي آنها باه مجاوز
خاصي نياز نداشته باشد و اینکه شرکت سازنده تجهيزات و کارفرماا مجاوز الزم را در ایان خصاو باه شارکت
بهرهبردار داده باشد ( روتينهاي Aو  )Bهمچنين انجام هرگونه تعميراتي کاه قطعاات مصارفي آنهاا در ردیاف
قطعات مصرفي انجام روتينهاي  Cو  Dتعریفنشده باشد .
 -9تعميرات موردي  :تعميراتي که جهت اجراي آن نيااز باه مجاوز خاا باوده و توساط شارکتهاي ذیصاال و
نمایندگيهاي مجاز ميبایستي انجام شود وجهت اجرا نياز به تعطيلي جایگاه و یا از سروی خارج نمودن یكي از
تجهيزات باشد بهرهبردار ميبایست مراحل اجرا و زمان انجام آن کتباً کارفرما و شرکت پشش فرآوردههاي نفتي را
مطلع نمایند.
 -10تعميرات اساسي  :تعميرات اورهال تجهيزات بر اساس ساعت کارکرد ،دستگاه که از سوي شرکت سازنده تجهيزات
اعالم گردیده است که بهرهبردار در طول دوران قرارداد موظف است طباق سااعت کمسرساور و در صاورت نيااز و
صالحدید کارفرما نسبت به اورهال مجموعه اقدام نماید .هزینه تعميارات اساساي (اورهاال) باه عهاده بهرهباردار
ميباشد که کارفرما ميبایستي بر کليه مراحل اجراي آن نظارت داشته باشد.
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 -11تأسيسات  :کليه دستگاهها و ابنيه موجود در جایگااه کاه جازج تجهيازات اصالي نباشاد (سااختمانها – ساوله و
محوطه سوختگيري و دیوارهاي موجود).
ماده یك  -طرفين قرارداد
به استناد صورتجلسه شماره ------ردیف ----مورخ -----------شوراي محترم اسالمي شهر جهرم  ،آگهاي مزایاده
عمومي به شماره  -----------مورخ  --------و صورتجلسه کميسيون عالي معامالت به شماره  -------ماورخ --
 ------قراردادي في ما بين شهرداري جهرم به نمایندگي آقاي عليرضا نظري جهرمي به سمت شهردار جهرم و باهنشاني جهرم خيابان آیت اله کاشاني که منبعد در این قرارداد کارفرما ناميده ميشود ازیكطرف و شارکت --------
به شاماره ثبات  -------شناساه ملاي باه شاماره  ----------کاد اقتصاادي باه شاماره  -----------و گاواهي
ارزشافزوده به شماره  -----------مورخ  ---------با نمایندگي آقاي  ----------به سمت  ------با مششصاات
سجلي فرزند  -------کد ملاي  ----------متولاد  -----------صاادره از  ---------باه نشااني محال اجاراي
قرارداد جایگاه سي ان جي جهرم جایگاه اختصاصي کوثر شماره ( )-----به آدرس ------------- :
آدرس شرکت  -------------------------------------------- :تلفن-------------------:
که در این قرارداد بهرهبردار ناميده ميشود از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد و طرفين متعهد و ملازم باه اجاراي
دقيق مفاد آن گردیدند.
ماده دو – موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از اداره امور  ،بهرهبرداري ،نگهداشت و تعميارات جزئاي و اساساي تجهيازات تأسيساات و
استانداردسازي تعداد یك جایگاه عرضه گاز طبيعي فشردهشده (سي ان جي با کمسرسور ) FTI 1000واقاع در شاهر
جهرم واقع در جایگاه اختصاصي کوثر ( )---------( )------متعلق باه شاهرداري جهارم کاه وظاایف و شار کاار
بهرهبرداري براي اجراي موضوع قرارداد مطابق شر کار قرارداد پيوست ميباشد .
ماده سه – تاریخ شروع قرارداد و مدت قرارداد
 -1مدت اجراي این قرارداد از تاریخ  ------------لغایت  ------------به مدت  --------سال تمام شمسي ماي
باشد.
 -2بهرهبردار مكلف است پ از اتمام قرارداد تا تجدید قرارداد و عقد قرارداد جدید با بهرهبردار بعدي ،کلياه تعهادات
قراردادي خود را کماکان رعایت نموده و انجام دهد.
 -3این قرارداد پ از اتمام مدت آن ،حسب آیيننامه مالي شهرداري و با رعایت مقررات و ضوابط قابل تمدید است.
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ماده چهار– تعهدات بهرهبردار :
بند یك  -برنامه کار و نحوه عرضه خدمات و مدیریت جایگاه
 -1ازآنجایيکه برنامه کار و فعاليت جایگاه مورد بهره برداري بر اساس ميزان خودروي موجود در محل مي باشاد ،لا ا
الزم است کليه تجهيزات فعال و آمادهبهکار باشند تا رضایت مردم و مصرفکنندگان حاصل شود.
 -2بهرهبردار باید بهعنوان امين کارفرما و شرکت سازنده  ،خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصاول فناي و بار
اساس استانداردهاي تشصصي و حرفهاي طبق شار کاار و دساتورالعملهاي مربوطاه قارارداد و باا باهکارگيري
حداکثر مهارت وقت بهوسيله کارکناني که واجد صالحيت تشصصي حرفهاي و اخالقي الزم استند با هزیناه خاود
انجام دهد و در صورت مشاهده هرگونه اشتباه کلي  ،فني مراتب را فوراً به کارفرما و شرکت سازنده اعالم نمایند.
 -3تأمين نيروي انساني مجرب براي عرضه سي ان جي ،سرپرستي خدمات و فعاليتهاي فني و ایمني در جایگااه در
طول زمان فعاليت باید به نحوي باشد که رضایت کارفرما حاصل شود و بهرهبرداري صحيح ،نگهداشات مناساب و
پيگيري تعميرات بهموقع از تجهيزات و تأسيسات بر عهده بهرهبردارمي باشد .
 -4بهرهبردار متعهد ميشود کليه کارکنان خاود را تحات آموزشهااي ماورد قباول کارفرماا (اپراتاوري و نگهداشات
تجهيزات سي ان جي ،ایمني ،آتشنشاني ،زیستمحيطي ،بهداشت و )...قرار دهد و نسبت به ارتقااج ساطح داناش
آنها تحت نظارت کارفرما اقدام کند  .بدیهي است کليه هزینههاي مربوطه به عهده بهرهبردار مي باشد.
 -5اپراتورها بایستي داراي گواهينامه اپراتوري تجهيزات از شرکت سازنده و یا شرکتهاي ماورد تائياد شارکت ملاي
پشش فرآوردهاي نفتي ایران باشند.
تبصره :تمدید گواهينامه اپراتوري کارکنان جایگاه بر عهده پيمانكار است.
 -6بهره بردار در تمام مدت قرارداد مسئوليت کامل حسن اجراي خدمات کارکناان متشصاص خاود را بار عهاده دارد
کارفرما ميتواند به دالیل عدمکفایت فني و قابليت حرفهاي و اخالقي تعویض فرد یا افرادي از کارکناان بهرهباردار
را بشواهد در این صورت بهرهبردار بدون اینکه تعهد و هزینهاي در این مورد براي کارفرماا ایجااد نمایاد بایاد در
اسرع وقت ممكن و حداکثر ظرف پانزده روزبه درخواست کتبي کارفرما عمل نماید و نسبت به جایگزیني فارد باا
افراد واجد صالحيت اقدام نماید مسئوليت بهرهبردار در این مدت کماکان ادامه خواهد یافت.

 -7مسئوليت صحت انجام کار اپراتورها به عهده بهرهبردار مي باشد و بهرهبردار متعهد ميگردد افراد واجدالشارایط را
که داراي صالحيت و شرایط ذیل باشند را در جایگاه بكار گمارد.
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الف) متعهد به رعایت شئون اخالقي و انضباطي کاري
ب) عدم اعتياد به مواد مشدر
پ) عدم سوجپيشينه کيفري با ارائه گواهي مربوط
ت) داشتن سالمت جسمي و رواني  ،عدم حساسيت به مواد نفتي
ث) عدم بهکارگيري اتباع خارجي
ج) متعهد به رعایت کليه مقررات ایمني  ،بهداشتي و زیستمحيطي در محيط کار
چ) داشتن شرایط احراز براي شغل پيشنهادي  ،طبق جدول طبقهبندي مشاغل
 -8رعایت ضوابط و مقررات قانوني ازجمله قانون کار و تنظيم برنامه کار و فعاليتهاي کارکناان باه عهاده بهرهباردار
بوده و شهرداري هيچگونه مسئوليتي را در این خصو نميپ یرد و مسئوليت کامل آن به عهاده بهرهباردار ماي
باشد.
 -9ليست مششصات نيروهاي انساني آموزشدیده بهرهبردار که با توجه به سطح گواهينامه فني ،عمليات نگهداشات و
بهرهبرداري تجهيزات جایگاهها را انجام ميدهند قبل از شروع قرارداد تحویل شهرداري گردد.
 -10بهرهبردار موظف است مطابق با استانداردهاي شرکت ملي پشش فرآوردهاي نفتي ایران تعداد نفرات کاافي اپراتاور
براي هر نوبتکاري تأمين نماید.

 -11رعایت نكات ایمني و بهداشت شغلي مطابق استاندارد شرکت  OHSAS180001و اعمال آموزشهاي مربوط باه
آن بر عهده بهرهبردار خواهد بود
 -12انجام معاینات ادواري کارکنان جایگاه مطابق دستورالعملهاي شرکت واستاندارد OHSASو آیيننامههاي مربوطه
و ارائه مستندات ذيربط به کارفرما واژ وظایف بهرهبردار ميباشد.
 -13بهرهبردار ميبایستي بر اساس درخواست کارفرما گزارشهاي موردنياز کارفرما کاه کتبااً باه وي اباال ميگاردد ،
تهيه و ارائه نماید.
 -14بهره بردار موظف است لباس کار متحدالشكل و تجهيزات ایمني انفرادي متناسب با نوع کار و مورد تأیياد شارکت
پشش فرآوردههاي نفتي براي کارکنان جایگاه تهيه و آنان را به نظافت و استفاده از لباسها و تجهيازات ماوردنظر
ملزم نماید.
 -15بهرهبردار و کارکنان او موظفاند ضوابط و مقررات و دستورالعملهاي کارفرما (در چهارچوب قرارداد) را کاه اقارار
به اطالع کامل از آنها دارند در کليه امور مربوط رعایت نمایند.
 -16بهرهبردار موظف است حقوق و مزایاي متعلقه به کارکنان خود را بهموقع و طباق قاانون کاار و تاأمين اجتمااعي
پرداخت نماید.
 -17بهرهبردار مكلف است یك نفر را بهعنوان رابط مستقيم به کارفرما معرفي نماوده کاه اختياارات پاساخگویي راهام
داشته باشد.
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 -18به منظور کنترل فروش روزانه بهره بردار موظف است کليه عمليات رسيد و فروش گااز ساي ان جاي را در دفااتر
عملياتي جایگاه بصورت روزانه ثبت نماید  .وجوه حاصله از فروش مي بایستي مطابق با ميزان فروش ثبت شده در
دفاتر جایگاه و شماره اندازهاي دیسسنسرهاي سي ان جي باشد
 -19تأمين ملزومات مصرفي اداري و نوشتافزاري مناسب به عهده بهرهبردارمي باشد .پيمانكار باید لوازم اداري کارفرما
که به صورت اماني در اختيار وي است حفظ و نگهداري نماید و پ از اتماام قارارداد بایاد ایان تجهيازات را باه
کارفرما بازگرداند.
 -20نصب پالکارد و پرچم بهمنظور اطالعرساني جهت تعميرات که نياز به تعطيل شدن جایگااه دارد حتياالمكاان دو
روز قبل الزامي بوده و به عهده بهرهبردار مي باشد.
 -21مسئوليت عواقب ناشي از عملكرد نامطلوب کارکناان و باروز هرگوناه حادثاه و جباران خساارت وارده بار عهاده
بهرهبردارمي باشد .
 -22بهره بردار حق استفاده از محيط جایگاه جهت تبليغات را ندارد .کارفرما با در نظر گرفتن مسائل ایمني مرباوط باه
جایگاههاي سي ان جي مجاز به استفاده از حریم و محوطه جایگاه جهت تبليغات مي باشد.

 -23هيچیك از کارکنان بهرهبردار مستشدم کارفرما محسوب نشواهد شد بهرهبردار متعهد اسات مراتاب عادم ارتبااط
استشدامي وي باا کارفرماا را صاریحاً در قراردادهااي آناان درج نمایاد و لا ا کارفرماا را از هرگوناه ادعاایي کاه
دراینارتباط در هر زمان توسط کارکنان بهرهبردار عليه کارفرما در هر مرجعي طر شود مصون و مبري داشاته و
در صورت محكوميت کارفرما بهرهبردار متعهد اسات تماام هزیناههاي حاصاله بانضامام هزیناههاي غيرمساتقيم
تحميلشده به کارفرما را جبران نماید.
 -24بهره بردار بایستي در اجراي قرارداد حاضر کليه قوانين و مقررات حاکم و مرتبط بر موضوع قرارداد را رعایت نمایاد
در صورت تشلف از قوانين و مقررات توسط بهرهبردار  ،کارفرما را در قبال هرگونه دعااوي  ،هزیناهها و مشاارج و
مسئوليت ناشي از قصور بهرهبردار در این خصو مصون و مبري ميدارد .
 -25هرگاه بهرهبردار در اجراي تمام یا قسمتي از موارد مندرج در قارارداد  ،ساهلانگاري یاا کوتااهي کناد و براثار آن
خسارتي وارد آید یا انجام تعهداتي که به عهده بهرهبردار باشد خودداري نماید ،کارفرما ميتواند نسابت باه انجاام
تعهداتي که به عهده بهره بردار است بدون مراجعاه باه مراجاع قضاایي اقادام و هزیناههاي مربوطاه را از محال
مطالبات و یا تضمينهاي او برداشت نماید ( تششيص موضوع به عهده کارشناس رسمي دادگستري است).
 -26بهرهبردار بهعنوان نماینده کارفرما محسوب شده ليكن طبق دستور کتبي کارفرما موظاف باه همكااري باا ادارات
ذيربط عنداللزوم خواهد بود .
 -27بهرهبردار قبل از انعقاد قرارداد ملزم به ارائه یك نسشه از گواهي تأیيد و تمدید صالحيت خود از وزارت کار و اماور
اجتماعي به کارفرما در مهلت مقرر است.
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 -28بهره بردار قبل از انعقاد قرارداد ملزم به ارائه یك نسشه از گواهي صالحيت ایمني به کارفرما در مهلت مقرر است.
 -29بهرهبردار باید تعهد ناشي از این قرارداد را با بكار گيري بهترین روشها و اصول متداول وبر اسااس اساتانداردهاي
تشصصي و حرفه اي معمول انجام دهد پيمانكار باید براي انجام وظایف م کور در ایان قارارداد حاداکثر مهاارت و
دقت وجدت خود را بكار برد.
 -30بهرهبردار اقرار و تأکيد مينماید هيچگونه مبلغي تحت عنوان سرقفلي  ،کساب و پيشاه ویاا هار عنوانکاه مشاابه
سرقفلي ویا قابلتعبير به سرقفلي باشد ویا حقوقي از این نوع را براي وي رقم بزند به کارفرماا پرداخات ننماوده و
هيچ حق تدریج الحصول پ از انقضاي مهلت این قرارداد براي بهرهبردار حاصل نميشود و هرگونه ادعاا در ایان
راستا به استناد ضوابط و مقررات مشدوش است و بهرهبردار سمت مستأجر عادل خواهد داشت.
 -31کليه دستورها و دستورالعملها  ،مكاتبات  ،اخطارها  ،اسناد و مدارکي که بهوسيله کارفرما باه نمایناده بهرهباردار
ابال ميشود در حكم ابال به بهره باردار اسات بادیهي اسات باا تغييار نمایناده کارفرماا یاا نمایناده بهرهباردار
دستورهاي ابال شده یا مدارك امضاجشده بهوسيله نماینده قبلي معتبر است

 -32بهره بردار مكلف است تمامي سعي و تالش خود در رابطه با ارائاه خادمات هرچاه بهتار باه خودروهااي گازساوز
مراجعهکننده به جایگاه به کار بندد بدیهي است کارفرما مشتار خواهد بود در صورت قصور بهرهبردار در رابطاه باا
ارائه خدمات محوله به هر دليل بنا به تششيص خود با عنایت به دیگر مفاد قرارداد یا اعمال جریماههاي متناساب
با تشلف صورت گرفته اقدام نماید.
 -33بهرهبردار رسماً اعالم مينماید که مشمول ممنوعيت م کور در قانون منع مداخله در معامالت دولتاي مصاوبه 22
ديماه  1327نيست بهرهبردار تعهد مينماید که این قرارداد را به هيچیاك از اشاشا یاا افارادي کاه در قاانون
م کور پيشبينيشده است انتقال نداده ویا آنان را به مشارکت قبول نكند در صورت تشلف از مراتب فوق کارفرماا
حق خواهد داشت به تششيص خود قرارداد را فسخ و سسرده و تضمين حسن انجام کار موضاوع مااده  15شارایط
عمومي حاضر را به نفع خود ضبط نماید و کليه خسارات وارده را به تششيص خود از مطالبات یا اماوال بهرهباردار
وصول نماید بدیهي است بهره بردار هرگونه ادعا و اعتراض بعدي را در این خصو و در کليه موارد از خود سالب
وسایط نمود .
 -34هرگونه استفاده و یا بهرهبرداري از حقوق ثبتشده انحصاري اعم از طراحي  ،حق طبع  ،عالمت تجاري  ،ناام ویاا
حقوق انحصاري دیگر متعلق به کارفرما از ساوي بهرهباردار درهرصاورت منجملاه در ماورد مهندساي و سااخت
دستگاهها  ،مصالحي که توسط بهرهبردار تهيهشده ویا فعاليتهاي خاارج از قارارداد بهرهبارداري در هار زميناه و
موردي اعم از دائمي و موقت ممنوع بوده و مجاز نيست بدیهي است در صورت احراز تشلف به تشاشيص کارفرماا
وي مجاز به تعقيب قانوني بهرهبردار بوده بهرهبردار حق هرگونه ادعا و اعتراضي در قباال کلياه دعااوي مطالباات
اقدامات و دادخواهي ،خسارت ،مشارج و هزینه ها و یا هر نوع ادعائي در این خصو و یا در رابطه با سایر موارد را
از خود سلب وسایط نموده کارفرما را در قبال موارد م کور مصون و مبري نمود.
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 -35بهرهبردار در قبال هرگونه مواد  ،اقالم  ،کاالها  ،استفاده از دستگاهها و لوازم و هار شايج دیگاري از هار ناوع کاه
توسط وي و براي انجام کارها پيشنهاد یا توصيه ميگردد که اساتفاده از آن ممكان اسات باعال تشلاف و نقاض
حقوق ثبتشده انحصاري  ،عالمت تجاري یا نام  ،حق طبع ویا سایر حقوق انحصااري کارفرماا گاردد  ،مسائول و
حسب مورد مطابق مفاد بند فوق با وي رفتار خواهد شد.
بند دو – حفظ و نگهداري تجهيزات و ابنيه جایگاه
 -1کليه تجهيزات جایگاهها ميبایست بهصورت روتين و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده تجهيزات هرروز باهطور
کامل مورد بازدید قرار گيرند.
 -2انجام روتينهاي دورهاي نگهداشت و تعميرات اساسي بایستي بر اسااس دساتورالعمل شارکت ساازنده تجهيازات
صورت پ یرد .روتينها به شر زیر است:

روتين  : Aسروی هاي اوليه دستگاه شامل بازدیدهاي قبل از راهاندازي مانند بررسي روغن  ،آب  ،گيجهااي روغان ،
فشار  ،سوخت و غيره و بازدید چشمي در حد بازدید روزانه و هفتگي دستگاهها کنترل خطاها و پيشآمدهاي دستگاه
روتين  : Bاعمال سروی روتين  Aو بررسي قطعات و دستگاههاي جاانبي مانناد بررساي وضاعيت دیناام  ،شاارژر،
تسمهها  ،رفع نشتي ها  ،تعویض قطعات کوچك  ،تعویض فيلتر و روغن در حد بازدید ماهيانه و برطرف کردن اشكاالت
و خطاهاي دستگاه
روتين  : Cاعمال روتين  Aو  Bبه انضمام تعميرات و سروی هاي دورهاي کاه نيااز باه تعاویض قطعاات دارد مانناد
سروی موتور و تعویض قطعات داخل دستگاهها در حد تعميرات چندماهه تا ساليانه و یا بر اساس ساعت کار دساتگاه
توسط کارخانه سازنده مششص ميگردد .
روتين  : Dشامل تعميرات اساسي اورهال ميباشد که کليه قسمتهاي دستگاه مورد بازدید قرارگرفته و کليه قطعاات
مششصشده توسط کارخانه سازنده تعویض ميگردد همانند تعمير اساساي موتاور و تعاویض قطعاات داخلاي مانناد
ميل لنگ و پيستون و غيره که این تعميرات ساالنه بوده و یا بر اسااس سااعت کاار دساتگاه توساط کارخاناه ساازنده
مششص ميگردد .
تبصره : 1تعميرات اساسي یا همان اورهال تجهيزات بر اساس ساعت کارکرد کمسرساور کاه از ساوي شارکت ساازنده
تجهيزات اعالم گردیده است که بهره بردار در طول دوران قرا داد موظف است بر اساس ساعت کارکرد کمسرسور نسبت
به اورهال مجموعه اقدام کند.هزینه تعميرات اساسي (اورهال) به عهده بهرهبردار است که کارفرما ميبایستي بار کلياه
مراحل اجراي آن نظارت داشته باشد.
تبصره : 2انجام تعميرات اساسي در زمان مقرر (بر اساس ساعت کمسرسور) باید توسط بهرهبرداري انجام پ یرد .عواقاب
و زیان ناشي از عدم انجام تعميرات اساسي در زمان مقرر متوجه بهرهبردار است و باید تمامي خسارات وارده را جباران
کند.
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تبصره : 3زمان انجام تعميرات اساسي هيچ ارتباطي بازمان شروع و پایان قرارداد ندارد و تا لحظهاي کاه جایگااه تحات
مدیریت بهرهبردار است این امور باید بهصورت منظم و با رعایت استانداردهاي شرکت سازنده انجام گردد.
تبصره :4بهرهبردار مكلف به تهيه ،ارائه و عمل به روتينها و دساتورالعملهاي نگهاداري و تعميارات جزئاي و اساساي
شرکت سازنده تجهيزات جایگاه سي ان جي است .
 -3در صورت بروز نقص فني در هریك از تجهيزات جایگاه که منجر به تعطيلي جایگاه نشده باشد  ،بهرهبردار موظاف
است ظرف مدت حداکثر یك نوبتکاري نسبت به رفع نقص به طریق مقتضي اقدام نماید.
 -4در صورت بروز نقص فني در هر یك از تجهيزات که منجر باه تعطيلاي جایگااه گاردد  ،بهرهباردار موظاف اسات
حداکثر ظرف مدت یك روز نسبت به انجام اقدامات اوليه و اطالع به شهرداري و شرکت تعميراتاي ذیصاال ( شارکت
مسئول خدمات پ از فروش با نمایندگي مجاز مربوطه ) بهصورت دورنگار اقادام و در اسارع وقات نقاص یاا اشاكال
تجهيزات سيستم از طریق شرکت هاي نگهداشت و تعميرات اقدام و سس مراتب رفاع نقاص را باه اطاالع شاهرداري
برساند.

تبصره :چنانچه به علت نياز تجهيزات اساسي و قطعات یدکي امكان راهاندازي مجدد آنها مطابق زمانهاي اعالمشاده
وجود نداشته باشد  ،در این مورد ضروري است مراتب سریعاً بهصورت دورنگار به شهرداري اعالم گردد.
 -5کليه هزینههاي و هماهنگيهاي الزم مربوط به حفظ و نگهداري ،استانداردسازي ،تعميرات جزئي و تعميرات کلاي
(شامل روتينهاي  C ،B ،Aو  )Dو همچنين تعميرات ابنيه و تأسيسات متعلق به آن بر عهده بهرهباردار ماي باشاد.
حفظ و نگهداري و تعميرات باید بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده تجهيزات صورت پ یرد.
 -6ازآنجاکااه هزینااه استانداردسااازي توسااط ش ارکت پشااش ملااي فرآوردههاااي لحااا ميشااود و پ ا از انجااام
استانداردسازي این هزینه بازگردانده مي شود ،انجام کليه امور اداري و کليه هزینه مربوط به استانداردسازي (شاامل هزیناه
آزمونها ،خرید و نصب تجهيزات ،احداث ابنيه جدید و )....بر عهده بهرهبردار است.
 -7انجام و هزینه آزمون هيدرو استاتيكي مشازن در زمان مقرر بار عهاده بهرهباردار اسات اماا درصاورتيکه مشاازن
احتياج به تعویض داشته باشد هزینه جایگزیني مشازن بر عهده کارفرماست.
 -8پ از هرگونه تغيير در تنظيم تجهيزات اندازهگيري و یاا ساسري شادن اعتباار گواهيناماه تجهيازات ،بهرهباردار
بایستي نسبت به کاليبره نمودن کليه تجهيزات اندازهگيري و انجام آزمون توسط شرکتهاي ذیصاال اقادام نماوده و
مدارك آن را به نماینده شرکت ارائه و یاك نساشه از ساوابق مربوطاه را در محال نگهاداري و یاك نساشه از آن باه
شهرداري ارسال نماید.
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 -9بهرهبردار حق بازنمودن قطعه یا قطعاتي از تجهيزات جایگاه براي استفاده و نصب بر روي سایر تجهيزات جایگااه /
جایگاه هاي دیگر را ندارد و چنانچه موردي مشاهده گردد  ،تشلف محسوب شده و برابر تدابير شهرداري با آن برخاورد
خواهد گردید.
بهرهبردار موظف است نسبت به ارائه مجوزهاي الزم در خصو تعميارات و نگهداشات تجهيازات اقادام
-10
نماید و در صورت عدم داشتن مجوز ،الزم است در خصو انعقاد قرارداد با شرکتهاي مجااز و ماورد تأیياد شارکت
پشش ملي فرآوردههاي نفتي جهت تعمير و نگهداري اقدام نماید و قرارداد منعقده را به شهرداري ارائه دهد.
بهرهبردار ،جایگاه مور قرارداد را طي صورتجلساه تنظيماي فيماابين ناامبرده و شاهرداري در شارایط
-11
مطلوب و سالم بهصورت اماني تحویل گرفته و اداره خواهد نمود  .کليه هزینههاي مربوط به اداره اماور جایگااه اعام از
راه بري  ،بهره برداري صحيح  ،نگهداشت مناسب  ،تعميرات جزئي و موردي و پيگياري تعميارات اساساي  ،باهموقع و
مطابق با روتينها و چكليستها بر اساس دستورالعملها و کاتالوگهاي ارائهشده از سوي شرکت ساازنده  ،همچناين
پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان  ،بيمه  ،ماليات  ،عاوارض کسابي  ،هزیناههاي گااز  ،بارق  ،تلفان و آب مصارفي
جایگاه و غيره تماماً به عهده و مسئوليت بهرهبردار مي باشد و شهرداري هيچگونه وجهي از بابت موارد م کور پرداخت
نشواهد کرد.
-12بهرهبردار موظف است بهمنظور تكميل ضمائم قرارداد ليست شار تعميارات و نگهاداري تجهيازات را از شارکت
پشش و پاالیش فرآوردههاي نفتي و یا شرکت سازنده دریافت نماید

 -13بهرهبردار مكلف است کليه لوازم و تجهيزاتي را که در هنگام تحویل جایگاه موضوع قرارداد و یاا در طاول مادت
قرارداد تحویل ميگيرد عيناً مطابق بازمان تحویل ( با در نظر گرفتن استهالك آنها ) در پایان مدت قرارداد یاا فساخ
آن به کارفرما مسترد دارد  ،مگر آنكه مستندات و مجوزهاي مربوطه به مصرف آن را ارائه نمایند و درصورتيکه به هار
علت و جهتي تأسيسات و ابنيه و قطعات م کور تلف  ،مفقود و یا معيوب شده باشاد بهرهباردار ضاامن خساارت وارده
بوده و موظف است طبق نظر شرکت سازنده لوازم و تجهيزات ( نمایندگي در کشور ایاران ) مثال یاا قيمات آن را در
حداقل زمان ممكن به کارفرما مسترد نماید .
 -14تحویل جایگاه و تجهيزات و اقالم موضوع این قرارداد طي صورتجلسه کتبي که باه امضااي نماینادگان طارفين
خواهد رسيد  ،صورت ميگيرد  .در پایان مدت قرارداد بهرهبردار مكلف است نواقص جایگاه( مواردي که باه عهاده
بهرهبردار است را رفع نموده ) و حداکثر ظرف مدت سه ماه جایگاه و کليه تجهيزات و لوازم و قطعات یدکي را باه
نماینده شهرداري مسترد و تحویل دهد  .هرگونه خسارت کمبود در صورتجلسه مربوطه باهدقت ذکار ميشاود .
کارفرما بر اساس صورت جلسه مزبور هرگوناه خساارت و کمباودي را بار اسااس قيمتهااي تمامشاده عارف  ،از
مطالبات بهرهبردار و یا ضمانتنامههاي بانكي موجود وي کسر نماید.
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 -15نظافت محوطه جایگاه و نگهاداري فضااي سابز و رعایات اماور بهداشاتي و ایمناي نگهاداري از آنهاا در دوران
بهرهبرداري به عهده بهرهبردار بوده و وي مكلف به انجام امور مزبور است.
-16بهرهبردار تعهد مينماید ک ه سي ان جي مورد عرضه را ازنظر کيفي و کمي صاحيح و ساالم باه خودروهاا تحویال
نماید
 -17تهيه و تأمين کليه ابزارآالت موردنياز جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده بهرهبردارمي باشد .
 -18بهره بردار متعهد است در هر زمان که نماینده شهرداري تششيص دهد و کتباً اعالم نماید کاه تجهيازات نيااز باه
تعميرات اساسي نسبت به تعمير آن اقدام نماید و هزینه کليه تعميرات ازجمله کليه تعميرات (جزئاي و اساساي)
بر عهده بهرهبردار است.
 -19حفظ ،نگهداري و آمادهبهکار بودن کليه تأسيسات مكانيكي ،الكترونيكي و آتشنشاني (شارژ بهموقع کسساولهااي
اطفاج حریق و آمادهبهکار بودن) بر عهدهي بهرهبردار است.
 -20ازآنجاکه اکثر حوادث ناگوار در جایگاههاي سي ان جاي باه دليال ایمان نباودن مشاازن خاودرو رويداده اسات،
بهره بردار موظف است اپراتورها را نسبت به کنترل برچسب سي ان جي مشازن خودروها و کنترل ظاهري مشازن
مكلف کند ،تا از بروز حوادث جلوگيري به عمل آید.
 -21بهره بردار مكلف است از جزئيات و نحوه انجام تعميرات جزئي و کلي و ادواري موردنياز و منادرج در کاتالوگهاا و
دستورالعملهاي نگهداري ارائهشده از سوي شرکت سازنده تجهيزات کسب اطالع و رؤیت کند و مطابق باا آن باه
انجام تعميرات بسردازد .بدیهي است ثبت تعميرات انجامشده با تأیيد و نظارت مسئول جایگااه( نمایناده کارفرماا)
جهت درج در سوابق جایگاه توسط بهرهبردار الزامي است.

 -22با توجه به اینكه انجام کاليبراسيون تجهيزات در تعهاد بهرهباردار اسات  ،لا ا در صاورت باروز شاكایت از ساوي
مشتریان در خصو ميزان تحویل گاز مصرفي مسئوليت امربر عهده بهرهبردار مي باشد.
 -23ایجاد فضاي سبز و در صورت لزوم درختكاري در حریم جایگاه به عهده کارفرما مي باشد و نگهاداري  ،آبيااري و
 ...به عهده بهرهبردار مي باشد.
 -24بهره بردار بدون اجازه کتبي کارفرما حق افزایش ،کاهش و تغيير هر ناوع تأسيساات ،تجهيزاتاي و ابازارآالت و یاا
تغيير در ابنيه و تأسيسات متعلقه را ندارد.
تبصره  :در مواردي که نصب تجهيزات جدید توسط شرکت توزیع پشاش فرآوردههااي نفتاي باراي ماواردي از قبيال
استاندارسازي توصيه مي شود این کار با مجوز کتباي و نظاارت کامال کارفرماا بالماانع است(.شاایانذکر اسات کلياه
هزینههاي مربوط به استانداردسازي بر عهده بهرهبردار است.).
 -25پيمانكار موظف است در طول شبانهروز تمام دوربينهاي مداربسته را بهصورت فعال نگه دارد و در صورتي خراباي
هریك از دوربين در اسرع وقت نسبت به جایگزیني و تعميار آنهاا اقادام نمایاد .عواقاب ناشاي از فعاال نباودن
دوربينهاي مداربسته بر عهده پيمانکار است.
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 -26انجام کليه امور نگهداشتي و تعميرات تأسيسات و ابنيه ازجمله تعویض المپهاي ساوخته مرباوط باه روشانایي
محوطه و سایبان سكوها  ،دفاتر اداري  ،ساختمانهاي موجود در جایگااه ،رفاع ناواقص و عناداللزوم رناگآميزي
درپوش ،سایبان سكوها  ،رنگآميزي جداول محوطه و سكوها  ،رنگآميزي تابلوها و عالئام هشاداردهنده موجاود
در جایگاه و نگهداشت فضاي سبز  ،تعمير شيرآالت مربوط باه تأسيساات آب سااختمانها ،تأسيساات برودتاي و
حرارتي و محوطه و تعویض آنها در صورت لزوم ،نگهداشت و تعميرات جزئي و موردي و تعميرات کلي تجهيازات
اصلي و همچنين لكهگيري و ترميم نقاط آسيبدیده مربوط به بتنریزي و آسفالت محوطه  ،موزایيك پيادهروها و
پيگيري و انجام تعميرات اساسي تجهيزات اصالي و همچناين لكاهگيري و تارميم نقااط آسايبدیده مرباوط باه
بتنریزي و آسفالت مربوطه ،موزایيك پيادهروها و پيگيري و انجام تعميرات اساساي تجهيازات اصالي بار عهاده
بهرهبردار است.
ماده پنج – تعهدات کارفرما
 -1کارفرما همكاري الزم را براي انجام موضوع قرارداد با بهرهبردار به عمل ميآورد.
 -2در صورت وجود اشكاالت و نواقص در زمان تحویل جایگاه ،کارفرما موظف است ظرف مدت یك ماه اقدام به رفاع
نواقص نموده و در غير این صورت شرکت رأساً اقدام به رفع نقص موجود در صورتجلسه تحویل و تحول نموده و
پ از ارائه برگ خرید معتبر از نماینده شرکت تجهيزات در خصو رفع نواقص انجاام و هزیناه را از شاهرداري
دریافت مينماید و یا هزینه م کور از ميزان مالاالجاره کسر خواهد شد.

ماده شش –(صورتوضعيت ،مال االجاره ،بيمه اجتماعي و مسئوليت)
 -1پيمانكار موظف به افتتا حساب مشترك دو امضایي فيمابين ( نمایندگان کارفرماا و پيمانكاار ) در باناك ماورد
تأیيد طرفين بهمنظور واریز درآمد حاصل از فروش مي باشد.
 -2پرداخت قبوض (گاز ،برق ،آب و تلفن) ،حقوق و بيمه کارکنان جایگاه و مالاالجاره با برداشت از حساب مشاترك
صورت ميپ یرد.
 -3بهرهبردار موظف است صورتوضعيت را در قالبي و همراه با مستنداتي که شهرداري مشاشص ميکناد در پایاان
هرماه آماده و به شهرداري ارائه کند( .قالب صورتوضعيت پيوست قرارداد است).
 -4برداشت سهم شرکت بهرهبردار از حساب مشترك پ از پرداخت موارد ذکرشده در ماورد 2مااده چهاار و تأیياد
صورتوضعيت توسط نماینده شهرداري بالمانع است.
 -5مبلغ مالاالجاره عبارت است از قرار ماهيانه  -----------------ریال که بهرهباردار متعهاد باه پرداخات آن در
حق شهرداري است .مبلغ مزبور هرسال نسبت به سال قبل ده درصد افزایش خواهاد یافات .بناابراین مالاالجااره
سال اول هرماه  -------------ریال  ،سال دوم هرمااه  -------------ریاال  ،ساال ساوم هرمااه ----------
ریال
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تبصره :در صورت افزایش نرخ کارمزد بيش از حد متعارف و قابل پيشبيني مال االجاره براي سال بعد بار اسااس ایان
افزایش اصال ميگردد ،تششيص این موضوع و ميزان افزایش مال االجاره به عهده کارشناس رسمي دادگساتري ماي
باشد.
 -6افزایش یا کاهش حجم فروش گاز تأثيري در مبلغ قرارداد اجاره بهاج ندارد.
 -7در زمان خرابيهایي که منجر به تعطيلي جایگاه ميشود بهرهبردار مكلف باه پرداخات اجااره ثابات ماهياناه ایان
جایگاه است ليكن در صورت تششيص و صالحدید کارفرما ميتواند معاف از پرداخت اجاره مربوطه گردد.
 -8تأخير بيش از دو ماه در پرداخت مالاالجاره شهرداري موجب لغاو یكطرفاه قارارداد از ساوي کارفرماا و بادون
مراجعه به مراجع قضایي ميگردد.
 -9در صورت بروز هرگونه حوادث غيرمترقبه که منجر به تعطيلي جایگاه ميشود (سيل ،زلزله ،صاعقه ،انفجار ،جناگ
و  )...مالاالجاره متناسب با مدتزمان تعطيلي جایگاه کاهش ميیابد.
 -10در صورت افت فشار گاز به دليل سرماي شدید و قطع گاز جایگاه سي ان جي و یا قطع گاز توساط شارکت گااز،
پ از تأیيد این موضوع توسط شرکت گاز مالاالجاره متناسب با مدتزمان تعطيلي جایگاه کاهش ميیابد.
تبصره  :نحوه محاسبه کاهش مالاالجاره در صاورت روي دادن هریاك از ماوارد  9و  10اینگوناه اسات کاه :ميازان
مالاالجاره برحسب ساعت محاسبه ميشود و بر اساس ميزان ساعت تعطيلي مقدار آن کاهش ميیابد.
 -11پرداخت هرگونه ماليات عوارض و سایر حقوق دولتي مرتبط با این قرارداد که در تاریخ امضاج ایان قارارداد برقارار
است یا در آینده خواهد شد با تغيير ميزان آن به عهده بهرهبردار مي باشد مبالغي از این مالياتها  ،عوارض ،بيماه
و سایر حقوق دولتي که بر طبق قوانين و مقررات از طریق کارفرما وصول شاود از پرداختهااي بهرهباردار کسار
ميشود وبه حساب وي به مراجع مربوط واریز یا حواله ميگردد .

 -12پرداخت بيمههاي مربوط به تأمين اجتماعي کليه کارکنان و هر آنچه ازنظر قانون باه کارکناان شااغل در جایگااه
تعلق ميگيرد در دوره اجراي قرارداد بر عهاده بهرهباردار باوده و در صاورت تشلاف از پرداخات ،جباران جارائم
پيشبينيشده به عهده و هزینه بهرهبردارمي باشد.
 -13بهره بردار موظف است کليه تأسيسات را در مقابل اشاشا اعام از حقيقاي و حقاوقي و شاهرداري بيماه کامال
مسئوليت نموده و از عهده هرگونه خسارت احتمالي به جایگاهها برآید.
 -14بهرهبردار در خصو بيمههاي مسئوليت ،انفجار  ،آتشسوزي  ،اغتشاش ،ابنيه و تجهيزات و هر آنچه ازنظر قانون
براي جایگاه اقدام نماید و یك نسشه از آن را به شهرداري ارائه نماید.
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 -15بهرهبردار بهمنظور حسن اجراي این قرارداد یك فقره ضمانتنامه بانكي به شماره  -------ماورخ  ---------باه
عهده بانك ---------شعبه  -----------به مبلغ  ------------ریال اعتباار تاا ماورخ  -----------بابات
حسن انجام تعهدات تحویا شهرداري نمود و همچنين یك فقره چك به شماره حساب  --------جااري -------
 --------به مبلغ  ------------ریال (  --------ریال ) .بهعنوان ضمانت حسن اجاراي قارارداد نازد واحادامور مالي شهرداري به امانت گ ارد و کارفرما محاق اسات در صاورت لازوم ضامانتنامه ما کور را باراي مادت
موردنظر خود با هزینه بهرهبردار تمدید نماید ضمانتنامه و چكها پا از انقضااج مادت قارارداد و انجاام کلياه
تعهدات مندرج در آن و تسویهحساب با امور مالي کارفرما ارائه کليه مفاصاا حساابها قابلاساترداد باه بهرهباردار
است.
تبصره  : 1بدیهي است مدت اعتبار ضمانتنامه بانكي یاا ساسرده حسان انجاام کاار ميبایسات دو مااه بيشاتر از
مدتزمان قرارداد باشد
تبصره  : 2مبلغ تضمين حسن انجام کار بایستي توسط بهرهبردار و به هزینه او تاا پایاان مادت قارارداد از طارف
بانك و به درخواست کارفرما تمدید شود .
تبصره  :3تسویهحساب کامل عبارت از پرداخت حقالسهم شهرداري  ،بهاج گاز و برق و آب و تلفن تسویهحساب با
کارگران بهرهبردار برابر قانون کار  ....و هر آنچه بهموجب قرارداد و یا عرفاً باه عهاده بهرهباردار ماي باشاد ،اسات.
همچنين بهرهبردار جهت تسویهحساب موظف به ارائه مفاصا حساب بيمه و دارایي است.
ماده هفت – حوادث قهریه
 -1هرگونه تأخير یا وقفه در انجام خدمات قرارداد که به علت حوادث قهري (سيل  ،زلزله  ،صاعقه باهجز آتشساوزي
و انفجار) روي دهد قصور در انجام تعهدات تلقي نشده و موجب ادعاي غرامت ویا جبران خسارت توساط کارفرماا
نشواهد شد اما بهرهبردار بایستي از پيش جایگاه را بيمه کند و پ از بروز ایان حاوادث ،موظاف باه پيگياري از
طریق شرکت بيمه جهت جبران خسارت است.
تبصره :حوادث قهري به معناي اتفاقاتي است که خارج از اختيار طرفين بوده بهطوريکه پيشبيني یاا جلاوگيري
از آن بهصورت عادي و منطقي ممكن نباشد.

 -2در صورت بروز شرایط فورس ماژور ،طرفي که به واسطه شرایط مزباور قاادر باه اجارا و اداماه وظاایف و تعهادات
قراردادي خود نباشد بایستي فوراً َ مراتب را بهطرف دیگر اطالع داده و کلياه کوشاشهاي ممكان باهمنظور رفاع
چنين شرایطي را به عملآورده و خدمات تحت قرارداد را در اسرع از سر گيرد.
 -3در صورت وقوع وضعيت فاورس مااژور نماینادگان طارفين قارارداد موضاوع را موردبحال و بررساي قارار داده و
مناسبترین راهحل را با در نظر داشتن صرفه و صال اموال عمومي انتشاب و تصميمگيري خواهند کرد.
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ماده هشت – سایر شروط و تعهدات
 -1کليه اختالفاتي که ممكن است براثر اجراي این قرارداد یا تعبير و تفسير مندرجات آن باين طارفين قارارداد
رخ بدهد از طریق م اکره دوستانه ویا مكاتبه حلوفصل خواهد شاد در غيار ایان صاورت از طریاق نمایناده
شوراي شهر ،نماینده بهرهبردار  ،نماینده شهرداري(حقوقي و ناظرتاسيساات) ،نمایناده شارکت ملاي پشاش
فرآوردههاي نفتي نسبت به حلوفصل آن اقدام ميگاردد در غيار ایان صاورت از طریاق مراجاع ذیصاال (
دادگستري) با رعایت آئيننامه شهرداري اقدام خواهد شد .طرفين توافاق نمودناد مرجاع بادوي دادگساتري
جهت دعاوي کيفري و حقوقي دادگاه شهرستان جهرم مي باشد.
 -2هرگونه مكاتبهاي که طبق این قرارداد بهعنوان کارفرما ویا بهرهبردار باشد باید به نشانيهاي ما کور در صادر
سند قرارداد ارسال ویا تحویل پست سفارشي ویا فاک شود .هرگاه یكي از طرفين قرارداد نشاني خاود را در
موردقرارداد تغيير دهد باید فوراً موضوع را کتباً بهطرف دیگر اعالم نماید و تا وقتيکه نشااني جدیاد باهطرف
دیگر اعالمنشده است ارسال کليه نامهها و اوراق و اظهارنامهها و غيره به نشاني م کور در صدر ایان قارارداد
ارسال و ابال واقعي تلقي خواهد شد.
 -3صدور هرگونه دستورالعمل و ابال به بهرهبردار در حين کار جزج الینفك اساناد قارارداد اباال ميگاردد ( در
چارچوب قرارداد ).
 -4کليه عناوین یا رئاوس مطالاب  ،فصاول و بششهااي مشتلاف قارارداد فقاط جهات تساهيل دسترساي
تنظيمشده است و هرگز نبایستي آنها را در ارتباط با وظایف  ،تعهدات یا مسئوليتهاي طارفين قارارداد نياز
نبایستي مورداستفاده قرارگيري بلكه قرارداد بایستي بهعنوان یك مجموعه  ،موردتوجه واقع شود.
ماده نه – موارد فسخ قرارداد
در صورت تشلف هر یك از موارد ذیل و همچنين موارد ذکرشده در قرارداد کارفرماا بهصاورت یكطرفاه بادون
مراجعه به مراجع قضایي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و ميتواند با ارسال یك اخطار کتبي  5روزه نسابت
به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 -1چنانچه بهرهبردار نسبت به ایفاج هر یك از تعهدات موضوع و ناشي از قرارداد حاضر در مواعد مقرر اقادام ننماوده
یا از مفاد قرارداد تشلف نماید و با ارسال اخطاریه از سوي کارفرما نيز کماکان ایفاج تعهد و یاا رفاع تشلاف امتنااع
نماید( تششيص عدم ایفاج تعهد و عدم وجود ع ر موجاه باه عهاده کارشاناس رسامي دادگساتري متشصاص در
موضوع است).
 -2درصورتيکه بهرهبردار بدون ع ر موجه فعاليات جایگااه را باراي مادتي بايش از دو روز متوقاف نماید.تشاشيص
موضوع به عهده کارشناس رسمي دادگستري است.
 -3درصورتيکه متقاضي متوقف و ورشكسته گردد و یا از پرداخت دیون خاود باه بانكهاا و ساایر طلبكااران خاود
امتناع نماید.
 -4درصورتيکه عملكرد نامطلوب بهره بردار و یا عدم پرداخت قبوض گاز توسط وي نهایتاً منجر به قطع جریان گاز و
درنتيجه توقف بيش از دو روز جایگاه گردد .کارفرما عالوه بار حاق مطالباه خساارت وارده حاق فساخ یكطرفاه
قرارداد را بدون مراجعه به مراجع قضایي دارد (.عوامل فورس ماژور و خارج از قصور بهارهباردار مشامول موضاوع
نيست).
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 -5درصورتيکه بهرهبردار نسبت به پرداخت مالاالجاره شهرداري بيش از دو ماه اقدام ننماید.
این قرارداد در  9ماده 12،تبصره  15،صفحه 7،نسشه ،برابر ماده ده قانون مدني در در حكم واحد تنظيم کاه طارفين
با امضاج آن در کمال صحت و سالمت عقالني مفاد آن را با امضاج تأیيد و ممهور نمودندکه پ از تأیيد شوراي محتارم
اسالمي شهر جهرم قطعي و الزماالجراست.
کارفرما
شهرداري جهرم
عليرضا نظري جهرمي
معاونت عمراني و شهرسازي
شيروان

پيمانكار
شرکت ----
با نمایندگي ------------
معاونت توسعه ،مدیریت و منابع
نصر

ناظر تاسيسات
مسئول حقوقي و امالك مسئول امور قراردادها
موالي زاهدي
کشكوئي

رونوشت:
شوراي محترم اسالمي شهر جهرم جهت استحضار و ارائه پاسخ مقتضي
معاونت توسعه مدیریت و منابع
امور قراردادها
بایگاني امالك
مسئول cng
بایگاني

17

عسكري

مسئول فني
نامور نژاد

