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 مرحله دوم

  نیاز مورد هاي تعهدنامه و - قیمت  پیشنهاد برگ  –  مزایده شرایط شرکت در : شامل

 شـوراي )14/05/1399-23صورتجلسـه شـماره    8-3بنـد  ( 15/05/1399 -316مجوز شـماره    استناد به دارد نظر در ایلخچی شهرداري

 . شرح ذیل اقدام نماید راازطریق مزایده ب CNG جایگاه از برداري بهره  شهر اسالمی

  مشخصات مزایده  - 1

  شهرداري ایلخچی: نام دستگاه برگزارکننده  مزایده  - 1/1

  شهرداري ایلخچی –شهر ایلخچی  –استان آذربایجانشرقی : آدرس دستگاه برگزارکننده  مزایده -  ٢/١

  اجاره بهاشهرداري به مدت یکسال بصورت  CNGبهره برداري ازجایگاه :موضوع مزایده  - 3/1

  WWW.SH-EILKHCHI.IRسایت شهرداري به آدرس   –امورمالی شهرداري :محل دریافت اسناد مزایده  - 4/1

  دبیرخانه شهرداري ایلخچی:محل تحویل پیشنهادها  - 5/1

   06/07/1399مورخ  30/13اداري روز یکشنبه ساعت  وقت آخر:زمان تحویل اسناد  - 6/1

 درمحل ساختمان شهرداري 06/07/1399مورخه  30/13ساعت  همانروز :پاکات  زمان و محل بازگشایی - 7/1

 اسناد مزایده

 شهرداري ایلخچی CNGبهره برداري از جایگاه 
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 موضوع مزایده  – 2

 ) )نازله ویک نازل غیر فعال 2دیسپنسر  4( ایلخچی بصورت اجاره ماهانه  شهرداري « CNG » جی . ان . سی جایگاه از برداري بهره

 قیمت پایه مزایده   – 3

  .می باشد) پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال (  000/000/500/5قیمت پایه مزایده یکسال مبلغ 
  

 مبلغ تضمین شرکت درمزایده – 4

 مزایـده رابصـورت   در شـرکت  سـپرده  عنوان به ) ریال دویست و هفتاد و پنج میلیون( یال ر 000/000/275 مبلغ بایستی می متقاضیان

 . یا فیش نقدي ارائه نمایند  بانکی ضمانتنامه

 . واریزگردد  ملی بانک ایلخچی  نزد شهرداري   3100001675001شماره سپرده حساب به نقدي مبلغ فوق رصورت ارائه فیشد –تبصره 

 نحوه پرداخت اجاره  – 5

  .اجاره یکسال طی دوفقره چک دراول هرشش ماه توسط مستاجر پرداخت خواهد شد 

  شرایط تهیه و تحویل پاکات  -6

فیش واریزي نقدي شرکت / ضمانت نامه بانکی   ، مزایده اد ومدارك شرکت درمزایده شامل فرم شرکت درمتقاضیان میبایستی اسن - 1/6
 استان نفتی هاي فراورده پخش شرکت تأیید مورد فعالیت مجوز ،کاري  و شخصی رزومه ، تخصصی و فنی مدارك  ، درمزایده

 پاکت دو هر وپس ازبستن درب پاکات  داده قرار  )ب  ( پاکت رداخلرا د پیشنهادي مبلغ و )الف  (داخل پاکت  را در آذربایجانشرقی
مورخه   30/13قرارداده ودرب پاکت را مهر نموده و حداکثر تاآخر وقت اداري روز یکشنبه ساعت ) ج ( در پاکت  را ب و الف
  . به دبیرخانه شهرداري تسلیم ورسید دریافت نمایند06/07/1399
همچنین پیشنهاداتی که بعد  و مخدوش ، مشروط رده ، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ، چک ، فاقد امضاء ،پیشنهادات فاقد سپ به - 2/6

   .از انقضاء مدت مقرر و نظایر آن واصل شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد
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رایط شرکت درمزایده را به هنگام ش6/ 4تعهدات موضوع بند انجام ضمانت یا و امتناع نماید قرارداد انعقاد از اول برنده چنانچه - 3/6
 نفر درصورت امتناع گردد می منعقد دوم برنده با قرارداد و ضبط ویبه نفع شهرداري شرکت درمزایده ننماید سپرده ارائه عقد قرارداد

 .شد  خواهد وسوم برنده جهت انعقاد قرارداد ، با آنان نیزبه همین ترتیب عمل شده و مزایده تجدید  دوم
بعنوان حسن انجام تعهدات به ) پنج میلیارد ریال ( ریال 000/000/000/5نده مزایده بهنگام عقدقراردادضمانتنامه بانکی به مبلغ بر - 4/6

  . شهرداري ارائه خواهد نمود 
  .میباشد مزایده برنده عهده به مزایده هاي هزینه کلیه - 5/6
 .دهد  افزایش و یا کاهش% 25شهرداري میتواند قرارداد را  - 6/6
 . است مختار پیشنهادات کلیه قبول یا رد در شهرداري - 7/6
  
 سایرشرایط –٧
 

 . بعهده مستاجرمیباشد  جایگاه وسایرهزینه هاي جاري  مصرفی گاز و تلفن و گاز ، برق ، آب هاي هزینه کلیه پرداخت - 1/7
  .ستاجرمیباشد بعهده م شده درجایگاه کارگرفته به نیروهاي مزایاي و پرداخت حقوق -  2/7
  .بعهده مستاجرمیباشد  CNGپرداخت مالیات برارزش افزوده فروش گاز  - 3/7
شهرداري و برابر نامه شماره  و تجهیزات سازنده شرکت هاي توصیه اساس بر بایستی تعمیرات و نگهداشت اي دوره خدمات انجام -  4/7

 . ه آن بعهده مستاجرمیباشد خواهدگرفت و هزین اداره استاندارد صورت 93/ 23/04- 1133/93

ممکن  زمان درحداقل است موظف مستاجر گردد جایگاه تعطیلی به منجر که تجهیزات از هریک در فنی نقص بروز صورت در -  5/7
 نمایندگی یا فروش از پس خدمات مسئول شرکت( ذیصالح تعمیراتی شرکت و شهرداري به اطالع آن  و اولیه اقدامات انجام به نسبت
 شرکتهاي طریق از سیستم تجهیزات یا اشکال نقص نسبت به رفع)یک هفته ( وقت   اسرع در و اقدام دورنگار بصورت ) مربوطه مجاز

 .برساند اطالع شهرداري به را نقص رفع مراتب سپس و اقدام ، تعمیرات و نگهداشت
برابـر اعـالم    گـرم  ازاي هرکیلو به دیسپنسر انداز شماره براساس CNG کننده مصرف خودروهاي به CNG وعرضه فروش نرخ - 6/7

نرخ  تغییر کنندگان خواهدبود  ودرصورت دید مصرف تابلوي نرخ گاز درمعرض ونصب آن رعایت به موظف ومستاجر باشد شرکت گاز می
 .است الزامی بند مفاداین ورعایت تغییرات اعمال شود می اعالم مستاجر به کتباً ، موضوع

 واداره گرفته تحویل امانی وسالم بصورت مطلوب درشرایط ازشهرداري تنظیمی صورتجلسه طی را مزایده وردم جایگاه مستاجر -  7/7
 جزئی تعمیرات ، مناسب نگهداشت ، صحیح ،پیمانکاري راهبري از اعم جایگاه امور اداره به مربوط هاي هزینه کلیه خواهدنمودو

 ، سازنده شرکت ازسوي شده ارائه وکاتالوگ هاي دستورالعملها راساسلیستهاب وچک اي دوره باخدمات مطابق موقع به واساسی
 مصرفی وآب تلفن ، برق ، گاز هاي هزینه ، کسب عوارض ، مالیات ، بیمه ، ودستمزد و پاداش قانونی کارکنان حقوق پرداخت همچنین

تعهد  وهیچگونه نکرده مذکورپرداخت موارد بابت از وجهی وشهرداري هیچگونه راپرداخت خواهدنمود...و جایگاه ومالیات بر ارزش افزوده
  . ومسئولیتی نخواهدداشت 

 پیمـان تحویـل   مـدت  طـول  در یا و پیمان موضوع جایگاه تحویل هنگام در که را تجهیزاتی و لوازم کلیه است مکلف مستاجر - 8/7
 ، تأسیسات علت هر به  که صورتی در و دارد ردمست شهرداري به آن فسخ یا پیمان مدت پایان در تحویل زمان با مطابق عیناً میگیرد

 مثـل  شـهرداري  نظـر  طبـق  است وموظف بوده خسارات وارده مستاجرضامن باشد شده معیوب یا مفقود ، تلف مذکور قطعات و ابنیه
از  راینصـورت درغی نمایـد  شهرداري مسترد به بعدي واعتراض ادعا نمودن  هرگونه وساقط وباسلب ممکن زمان حداقل رادر آن یاقیمت 
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 تجهیزات سازنده ویانماینده ها باشرکت جایگاه نگهداري جهت است مکلف مستاجر ضمناً خواهدشد وصول مستاجر بانکی نامه ضمانت
 .منعقد وتصویري ازقراردادرابه شهرداري ارائه نماید  ونگهداري پشتیبانی قرارداد CNG هاي جایگاه

 .به شهرداري میباشد مکتوب بصورت شده انجام خدمات گزارش ماهانه ارائه به مستاجرمکلف - 9/7
 عـالوه  میتوانـد  شـهرداري  کند خودداري آن ومتعلقات  جایگاه دادن ازتحویل ازاتمام مدت قرارداد پس مستاجر که درصورتی - 10/7

 ارکرد روزانه جایگاه  ازمسـتاجر جایگاه را عالوه برک تحویل عدم جریمه نیز ریال میلیون بیست مبلغ روزانه  ،  حقوقی اقدامات برانجام

 .نماید می سلب ازخود خصوص رادراین اعتراضی نموده حق هرگونه دریافت
 جایگـاه مـی   دادن تحویـل  عـدم  وحقـوقی  اجتمـاعی  تبعات مسئول فوق در این قرارداد مندرج بندهاي برسایر پیمانکارعالوه - 11/7

 .پاسخگوخواهدبود قانونی  مراجع باشدودرمقابل

 تجهیـزات  جزئـی  وتعمیـرات  ونگهداشـت   تاسیسات نگهداشت وتعمیرات اساسی ، برداري ازبهره اعم جاري هاي هزینه کلیه - 12/7

  .باشد می مستاجر تماماً  برعهده  اي دوره مصرفی خدمات واقالم وکالیبراسیون مصرفی حرارتی وسوخت وموردي
 بهـره  دوران در ازآنها ونگهداري وایمنی اموربهداشتی ورعایت سبز فضاي ونگهداري جایگاه محوطه هزینه و نگهداري و نظافت – 13/7

  .برداري بعهده مستاجرمیباشد 
  

 شرکت پخش ضوابط برابر جایگاه تجهیزات وکالیبراسیون تعمیرات ، نگهداشت ، پیمانکاري ودستورالعملهاي ها نامه رعایت آئین - 14/7
 . مستاجر می باشدنفتی و هزینه هاي مربوطه بعهده  هاي فراورده

  .نماید اقدام انعقادقرارداد به نسبت ، کتبی شهرداري ازاعالم پس هفته تایک حداکثر است موظف مزایده برنده - 15/7
 ویـاافزایش  کـاهش  شـهرداري  سهم درصد بهمان قرارداد جداگانه تنظیم و  CNGگازمصرفی  قیمت ویاافزایش تعدیل درصورت - 16/7

 .یافت خواهد
،  رسانی ونگهداري جایگاه و عدم رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه هـا توسـط مسـتاجر     سوخت درعملیات نارضایتی صورتدر - 17/7

 نیازبه رافسخ وبدون قرارداد است مجاز شهرداري ، موضوع طی نامه اي به مستاجر اخطار ودرصورت عدم رعایت آن تا سه بار نامه اخطار 

 .تحویل بگیرد  را ازمستاجر مزبور هجایگا قضائی اقدام هرگونه انجام
 ووظـایف مسـتاجر   واورهـال  اي دوره خدمات درانجام انگاري وسهل مناسب وعدم نگهداري برداري بهره عدم علت به چنانچه - 18/7

 ) جزئیو کلی تعمیرات از اعم( مربوطه هاي هزینه کلیه وپرداخت تامین گردد وارد جایگاه تجهیزات به خساراتی ، تعمیرات درخصوص
  .مستاجرمیباشد عهده به
  .ساعت و بشرح زیرخواهدبود  24 بصورت برداري موردبهره جایگاه وفعالیت کار برنامه - 19/7
 فعـال  مراجعه خودروهـا  وحجم جایگاه کمپرسور ظرفیت برمبناي نازلها تمامی کاري دوشیفت شامل شب 12 تا صبح 6 ازساعت ) الف

  .خواهندبود
 وحجـم مراجعـه   جایگـاه  کمپرسور ظرفیت برمبناي نازلها درصد  50 حداقل که شیفت یک بعد روز صبح  6تا شب  12 ازساعت  )ب

 داشـته  حضـور  درجایگاه اپراتور عنوان به یک نفر بایستی می فعال دونازله دیسپنسر دستگاه هردو ازاي خواهندبودبه فعال خودروها
  .باشد نفر  2 رازدر هر شیفت کمت  نباید آنها نفرات حداقل وتعداد باشد

 .است الزامی مستاجر باکارکنان شاغل ازسوي کار قرارداد  درتنظیم کار قانون ازجمله قانونی ومقررات ضوابط رعایت - 20/7

 . خواهد داشت  حضور درجایگاه اپراتور نفربعنوان یک ،  دیسپنسردونازله دستگاه هردو ازاي به ،کاري شیفت روزانه   درساعات - 21/7
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 8اپراتور هاي هر شیفت دو نفـر جمعـا   ،  ) یک نفر( نیروي خدماتی و اپراتور ذخیره) یک نفر(تعداد کارگر اعم از سرپرست جایگاه  - 22/7
 .نفر خواهد بود

سرپرست جایگاه  مـی توانـد بـه عنـوان نماینـده      (.نماید معرفی شهرداري به االختیار تام نماینده نفر یک است مستاجرمکلف  - 23/7
  .) گرددمعرفی 

پیگیري و انجام استاندارسازي درصورت نیاز بانظارت و تائید شهرداري بعهده مستاجر بوده و هزینه هاي آن راشهرداري پرداخـت   – 24/7
 . خواهدنمود 

یات بر قـرار  ایلخچی شامل ارزش افزوده ومال دارائی ازاداره مفاصاحساب به ارائه فیمابین ، مکلف قرارداد اتمام مستاجربه هنگام  - 25/7
  .می باشد  ومخابرات آب و فاضالب   واداره برق ایلخچی گاز ازشرکت حساب وتسویه ایلخچی شعبه اجتماعی تامین وبیمه داد 
شرکت نباید مشـمول قـانون منـع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلـس و       ) اصلی یا علی البدل(ـ برابر مقررات ، هیچکدام از اعضاي  26/7

 .مجلس باشند 02/10/1337الت دولتی و کشوري مصوب کارمندان در معام
  .میباشد 8033312050شهرداري ایلخچی به شماره اشتراك  CNGجهت بررسی وضعیت جایگاه  – 27/7

  
  

  :مهر شرکت / امضا      :                                                                                          سمت / نام و نام خانوادگی         
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 5685: شماره                                                                                                    استانداري آذربایجان شرقی

 :پیوست                                                                                      شهرداري ایلخچی     

 
 

  53581- 65476: کد پستی                                            041-33412120: نمابر                               041- 33412900: تلفن                            
                web:                                                                     eilkhchi.ir-Modir@shmail: -E          eilkhchi.ir-www.sh 

 

  

 

 برگ پیشنهاد قیمت

  
 

پس از بررسی و ......................... نماینده شرکت / مدیرعامل ................................. به شماره ملی ....................فرزند........................ اینجانب 

جات فرم شرکت در مزایده تعهدنامه اجراء با آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء و مسئولیت در مورد مطالب و مندر CNGبازدید ازمحل جایگاه 

 02/10/1337و قبول مقررات و رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس  و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري مصوب 

انجام کارهاي مورد مزایده به شرح مجلس و بطور کلی تمامی مدارك و اسناد مزایده و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ 

  .ذیل  پیشنهاد قیمت  می نمایم 

به عدد                    ـ موضوع مزایده فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مزایده و پیمان                                           1

 ریال................................................... ..........................................

  .ریال انجام دهم.......................................................................................... به حروف 

  :مایم که ـ چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مزایده انتخاب شوم تعهد می ن2

اسناد و مدارك پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مزایده امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات ، حداکثر ظرف ) الف

  .مدت هفت روز از تاریخ ابالغ بعنوان برنده مزایده به شهرداري تسلیم نمایم

 .ارهاي موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مزایده به انجام برسانمظرف مدت مقرر در پیمان ، شروع بکار نمایم و کلیه ک) ب

  .ـ تایید می نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارك مزایده ، جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود3

  .به هر یک از پیشنهادها نداردرا  CNGـ اطالع کامل دارم که دستگاه مزایده گزار ، الزامی براي واگذاري بهره برداري جایگاه 4

  .ـ تضمین شرکت در مزایده را به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان را در پاکت الف قرارداده ام 5

  
  :سمت / نام و نام خانوادگی 

  
  :تاریخ 

  
  :مهر شرکت / امضا 
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