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موضوع مزایرك شمارك ص 2195 /00/03/مورخ  1400/03/11متقاضی بهرك برداری از جایگاك سیانجی
و ر 1متعلق به آن شهرداری واتع دربلوار آی اله حق شناس به مرت سه سال به م لغ اجارك بهبای سبال
اول ماهیانه معادل  .........................................................................................................................................ریال و دو سال بعر از ترار هر سال ماهیانبه
معادل  %10افزایش نس

به م لغ اجارك سال ت ل از آن شهرداری می اشم ،ه در صورت برنرك شرن نس

به انعقاد ترارداد اترام و هزینه آگهی به حساب آن شهرداری واریز می نمایم %
امضاء
مهر
شمارك تلفن ضروری :
یا ار ......................................................................... ............................................................................. ..... ......................................... :
آدرس محل سکون
سایر شرایط مزایرك :
........................................................................................

-1سپردك نفرات اول  ،دوم و سوم در صورتیکه پس از اعالم شهرداری حاضر ببه ت بول مزایبرك
نشونر به نفع شهرداری ض ط می گردد 0
در مزایرك  497میلیون ریال  ،ه مبی بایسب ببه صبورت نقبر ببه حسباب
 -2م لغ سپردك شر
 0106437212008شهرداری نزد بانك ملی واریز یا به صورت ضمان نامه بانکی تحویل گردد

-3به پیشنهادهای مشروط و مخروش و فاتر سپردك و پیشنهادهائی به پبس از مهلب مقبرر
ارسال شونر ترتی ا ر دادك نخواهر شر 0
-4برنرك مزایرك می ایس م لغ فروش گاز را به حساب مشترک با دو امضاء نماینرك بهرك ببردار
و نماینرك شهرداری واریز و ابترا نس به تسویه حساب بهاء گاز و اجارك شهرداری و همچنبین
حقوق پرسنل اترام و مازاد بر آن به بهرك بردار پرداخ می گردد %
-5پیشنهادها را در پا تهای سربسته والک و مهر شرك ت ل از انقضباء مهلب  ،تحویبل واحبر
حراس شهرداری نماینر 0
 -6بهرك بردار می بایس روی پا تهای مزایرك نام جایگاهی ه پیشنهاد دادك ذ ر نمایر
مهر و امضاء بهرك بردار
بقیه شرایط در صفحه دوم
1

بقیه از صفحه اول

 -7شیوك تکمیل پا تهای پیشنهادی ه شامل دو فقرك پا (الف) مخاوص تضمین شبر
در مزایرك و پا ( ب ) مخاوص پیشنهاد تیم ه می بایس هر دو پا سر بسته و پلم
و سپس در پا اصلی به همراك تائیریه و مجوز بهرك برداری از شر گباز خبودرو شبور و
تائیریه دارا بودن ظرفیب بهبرك ببرداری از جایگباك  ، CNGتائیبر صبالحی از ادارك بار ،
ترار دهنر و سبپس
شر یا تاویر اساسنامه و آخرین تغییرات شر
تاویراظهار نامه
درب آن را بسته و پلم گردد و در موعر مقرر تحویل واحر حراس شهرداری گردد 0
ت ارك :می بایس تائیریه و مجوز بهرك برداری از شر ملی پخش فرآوردك های نفتی شبور
و تائیریبه دارا بببودن ظرفیب بهببرك بببرداری از جایگبباك  ،CNGتائیببر صببالحی از ادارك ببار،
ببه همبراك پا ب
شر یا تاویر اساسنامه و آخرین تغییبرات شبر
تاویراظهار نامه
تضمین و پیشنهاد تیم  ،در پا اصلی ترار دهر زیرا ه ابترا مرارک شر مورد بررسبی و
سپس نس به بازگشایی پا الف و ب اترام می گردد.
 -8برنرك مزایرك می ایس پس از انعقاد ترارداد نس به بیمه نمودن ل مجموعبه ایسبتگاك
ه شامل ( -1بیمه لیه دستگاك ها -2بیمه انفجار ،آتش سوزی ،صاعقه  ،بیمه اما ن پر خطبر
-3بیمه ماشبین آالت توتبف شبرك در جایگباك جهب سبوخ گیبری و سرنشبینان  -4بیمبه
مسئولی ار نان ایستگاك  -5بیمه اغتشاش  -6بیمه ابنیه و تجهیزات و غیرك ) اترام نمایبر و
تاویر برابر اصل آن تحویل شهرداری نمایر  -7بیمه مسئولی به عهرك مستاجر می باشر
 -9بریهی اس پرداخ لیه هزینه های ایستگاك اعم از آب و ببرق و گباز و تلفبن  ،حقبوق و
مزایای پرسنل  ،بیمه  ،تعمیرات جزئی و لی وسایر هزینه ها به عهرك طبر تبرارداد ببودك و
شهرداری هیچ گونه تعهری نس پرداخ هزینه ها نخواهر داش 0
-10تنظیم ننرك پیشنهاد می ایس از صاح ان مجاز امضاء ذ بر شبرك در اساسبنامه شبر
بودك یا و ال نامه رسمی از طر شر داشته باشنر0
-11برنرك مزایرك می ایس معادل  %10اجارك بهاء سه ساله جه هر جایگاك به صورت ضبمان
نامه بانکی و یك فقرك چك یا سفته معت ر از بانك رسمی شور به م لغ بیس میلیبارد ریبال
جه هر جایگاك باب ضمان حسن انجام تعهرات و پرداخ به موتع اجارك بهاء و نگهراری از
تجهیزات و تاسیسات جایگاك تحویل شهرداری نمایر
مهر وامضاء بهرك بردار
بقیه شرایط در صفحه سوم
2

بقیه از صفحه دوم

ه پس از پایان ترارداد و تحویبل ایسبتگاك و دسبتگاك هبا ببه صبورت صبحیم و سبالم و ارائبه
مفاصاحساب های الزم و تسویه اجارك بهاء ،تابل استرداد اس  .در صورت نقص در دسبتگاك هبا
از محل ضمان نامه مذ ور تابل تامین اس 0
 -12برنرك مزایرك می ایس تمهیرات الزم جه پیش گیری از بروز خطرات احتمالی از ت یبل
آتش سوزی و غیرك بنمایر
ملی پخش فراوردك های
ننرك می بایس دارای صالحی بهرك برداری از شر
 -13شر
نفتی و دارای ظرفی بهرك برداری از جایگاك  CNGداشته باشنر0
 -14هر جایگاك می بایس حراتل 7نفر اپراتور و یك نفر سرپرس داشته باشر0
 -15در صورت افزایش نرخ ارمزد بیش از حر متعار و تابل پیشبینبی مبال االجبارك ببرای
سال بعر بر اساس این افزایش اصالح میگردد ،تشخیص ایبن موضبوع و میبزان افبزایش مبال
االجارك به عهرك ارشناس رسمی دادگستری می باشر.
 -16سایر شرایط برابر شرایط عمومی پیمان میباشر.
 -17در صورت بروز هر نوع شرایط فسخ و یا تخلف بهرك بردار از شبروط فبوق شبهرداری حبق
فسخ و خلع یر پیمانکار خواهر داش .
 -18توتف جایگاك به هرصورت نافی پرداخ اجارك بها نمی باشر و مستاجر مکلف به پرداخب
متعلقه می باشر.
-19سایر شرایط در پیش نویس ترارداد درج گردیرك و جزء الینفك شرایط آگهی می باشر.

امضاء
مهر

3

