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مزایده مرحله اول( در شرکت شرایط) 

 ایلخچی( شهرداری « CNG » جی . ان . سی جایگاه از برداری بهره ) واگذاری
 

  شهر اسالمی شورای 17/06/1400 مورخه  9 صورت جلسه شماره  8 - 2بند  استناد به دارد نظر در ایلخچی شهرداری

از طریق  حقوقی یا حقیقی اشوخا  به سوا  شومسوی  یک مدت بهبصوورت اجاره ای  را CNG جایگاه از برداری بهره، 

روز (  17به مدت هفده )  24/06/1400ازتاریخ توانند می متقاضویان . نماید واگذارافراد واجد شورای   به مزایده عمومی 

سو ت به بازدید ازجایگاه اق 14/07/1400کاری ) آخر وقت اداری مورخه  سواعات اداری ن سوناد ( در دام وجهت دریافت ا

شورقی  شوهرداری  شوهرداری ایلخچی  –شوهرایلخچی  –مزایده به آدرس آذربایجان سوایت دبیرخانه  مراجعه و یاازطریق 

سوونواد را به دبیرخانه  www.sh.eilkhchi.ir شووهرداری به آدرس  سوونواد اقدام و کم ازتامیول ،ا سوو وت به دانلود ا ن

 شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند .   

کنج میلیارد و هفتصد و نود و شش )م لغ معاد   ریا  5796000000یاسا  شمسی به م لغ م نای قیمت کایه برای 

 ریا (  می باشد. میلیون

صوودهزارریا  )  289800000 کل مزایده به م لغ م لغ %5واریز -1 شووت شووتاد و نه میلیون و ه سووت و ه   ریا  ( دوی

صوورت  بانک ایلخچی  نزد شوهرداری بنام  3100001675001شوماره  سوررده حسوا  به نقدی / بانای ضومانتنامه ب

اعت ارتضومی  ) ضومانتنامه بانای بنام شوهرداری ایلخچی که مدت مزایده .  در شورکت جهت سوررده عنوان ملی به

شود .( سوه ماه دیگرنیزقابل تمدید با سوه ماه بوده و برای  ضویان فوق باید حداقل  سوتی می متقا ضومانت  بای فیش یا

) فرم   1شوماره  فرم انضومام به خودرا کاری و شوخصوی نیزرزومه و تخصوصوی و فنی مدارک همراه به را مربوطه نامه

شورکت درمزایده را )  شورای   ضااام  م   تعهد منع مداخله کارکنان ( و همچنی   سااا م  پس ازتکمیل و ام رکهمی ا

 به و عدد به ماهانهاجاره  م لغ  بصوورت را(  2) فرم شوماره  قیمتبرگ کیشونهاد  و( الف )  کاکت درون درمزایده (

سوته قرار داده و حداک ر تاآخر  در را   و الف کاکت دو هر و داده قرار (   ) کاکت در را حروف سورب یک کاکت 

سوویود دریوافوت نمواینود. متوذکر  14/07/400مورخوه وقوت اداری  سوولی  ور شووهرداری ت  درج میگردد بوه دبیرخوانوه 

ثابت  تلف  ،  آدرس  - کد اقتصوادی یا کد شوناسوه ملی شورکت بهمراه  کامل بصوورت حقوقی ( –) حقیقی اطالعات

 .الزامیست توس  متقاضیان همراهتلف   و

 

ارایه گواهی های برک عدم سوکیشینه و عدم اعتیاد به موادمخدر ، توس  برنده مزایده کم از ده روز ازابالغ برنده  – 2

ضو    شوهرداری  شورکت درمزایده به نفع  سوررده  سوت درصوورت عدم اراره درمدت مذکور  سوت . ) بدیهی ا شوده الزامی ا

 خواهدشد ( .

کم ازابالغ جهت عقدقراردادبه شهرداری مراجعه نماید و چنانچه  موظف است ظرف مدت یک هفته مزایده برنده  - 3

و ازبرنده دوم جهت انعقاد  ض   شهرداری نفع به وی سررده شود منصرف معامله و قرارداد انجام از درمدت مذکور

وعدم انعقاد قرارداد توس  برندگان  سوم و دوم درصورت دعوت ازبرندگان است بدیهیقرارداد دعوت بعمل خواهدآمد . 

 سررده نام ردگان نیز به نفع شهرداری ض   خواهدشد .  مذکور 

http://www.sh.eilkhchi.ir/
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 داده اثر ترتیب سررده فاقد ، مشروط و کیشنهادات واصله بعدازانقضاء مدت قانونی و  مخدوش کیشنهادات به - 4

 .شد نخواهد

 شهرداری دررد یا ق و  تمام و یاهریک از کیشنهادات مختاراست .  – 5

 هزینه های آگهی به عهده برنده مزایده می اشد .  – 6

شون ه مورخه  – 7 شونهادات روز  سواعت  17/07/1400کاکات کی شوایی  30/14راس  شوهرداری ایلخچی بازگ سواختمان  در

 خواهدشد و حضور کیشنهاددهندگان بالمانع می اشد . 

 

یوده می -8 سووتی برنوده مزا سوواالنوه٪ 50 وای صووورت رابهنگوام عقودقرارداد حق االجواره  قودی  ب سووا  شوومواره بوهن ح

به یک فقره چک را طی واریز و کنجاه درصود مابقی  شوهرداری ایلخچی نزد بانک ملیدرآمدعمومی  3100001673005 

صوادر و همزمان باامضواء قرارداد به امورمالی شوهرداری تحویل شوهرداری ایلخچی   نامبه از اولی  واریز ماه بعد  6 فاصوله 

 و رسید اخذ نماید . 

شوت   - 9 صوی و فردی اطالعات دا صو  بودن مجوز دارا نیز و فعالیت سوا  سوه  رزومه با  CNG امور زمینه در تخ

سوتان نفتی های فراورده کخش شورکت تأیید مورد فعالیت شورقی ا سوتی و بوده الزامی آذربایجان  های تأییدیه می ای

 .نمایند تحویل  مدارک همراه به را مربوطه

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب سررده فاقد و مخدوش کیشنهادات به - 10

بصورت ضمانت نامه  قرارداد بر  انجام تعهد حس  بعنوان ٪ کل مبلغ قرار ا  را 10مزایده بهنگام عقدقرارداد  برنده - 11

 به شهرداری ارایه خواهد نمود . بانای

بعهده بهره  جایگاه وسایرهزینه های جاری  مصرفی گاز و تلف  و گاز ،  برق ،  آ  های هزینه کلیه کرداخت - 12

 بردارمی اشد.

 بعهده بهره بردارمی اشد . شده درجایگاه کارگرفته به نیروهای مزایای و کرداخت حقوق - 13

 بعهده بهره بردارمی اشد . CNGکرداخت مالیات برارزش افزوده فروش گاز  - 14

 وCNG تجهیزات سازنده شرکت های توصیه اساس براحتمالی  تعمیرات نگهداشت و ای دوره خدمات انجام - 15

 بعهده بهره بردارمی اشد .  باهزینه های مربوطه ، اداره استاندارد  93/ 23/04- 1133/93شهرداری و برابر نامه شماره 

 است موظف بهره بردار گردد جایگاه تعطیلی به منجر که تجهیزات از هریک در فنی نقص بروز صورت در - 16

 شرکت(  ذیصالح تعمیراتی شرکت و شهرداری به اطالع آن  و اولیه اقدامات انجام به مما  نس ت زمان درحداقل

نس ت به مدت زمان یک هفته  در و اقدام دورنگار بصورت ) مربوطه مجاز نمایندگی یا فروش از کم خدمات مسئو 

 به را نقص رفع مراتب سرم و اقدام تعمیرات و نگهداشت شرکتهای طریق از سیست  تجهیزات یا اشاا  نقص رفع

 .برساند اطالع شهرداری

 ازای هرکیلو به دیسرنسر انداز شماره براساس CNG کننده مصرف خودروهای به CNG وعرضه فروش نرخ  - 17

دید  گاز درمعرضتابلوی نرخ  ونصب آن رعایت به موظف و بهره بردار خواهدبودشرکت گاز  براساس م لغ اعالمی  گرم

 ورعایت تغییرات اعما  خواهدشد. اعالم بهره بردار به کت اً نرخ ، موضوع تغییر ودرصورت می اشدکنندگان  مصرف

 .است الزامی بندتوس  بهره بردار مفادای 

وسال   مطلو  درشرای  ازکارفرما تنظیمی صورتجلسه طی رابهنگام امضاءقرارداد مزایده مورد جایگاه بهره بردار – 18

 گرفت و مالف به بهره برداری صحیح مطابق قراردادمی اشد .  تحویل امانی بصورت
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، تعمیرات  جزری تعمیرات ،  مناسب نگهداشت ،  راه ری از اع  جایگاه امور اداره به مربوط های هزینه کلیه - 19

 دستورالعملهای شرکت کخش کاالیش لیستهابراساس وچک ای دوره باخدمات مطابق موقع) اورها  (  به اساسی

کرداخت  موارد ازبابت  وجهی و کارفرما هیچگونه بعهده بهره برداربوده سازنده شرکت ازسوی شده ارارهفرمهای و

 نخواهدنمود.

ردار ای  قرارداد درهنگام بهره بردار ق لی توس  شهرداری به بهره ب 19اراره انجام مدارک و اسناد اورها  بند   –1تبصره 

 امضاء  قرارداد الزامی و جزو اسناد قرارداد خواهد بود . 

 قراردادتحویل مدت طو  در یا و جایگاه تحویل هنگام در که را تجهیزاتی و لوازم کلیه است بهره بردارمالف – 20

 علت هر به  که صورتی در و دارد مسترد کارفرما به آن فسخ یا مدت کایان در تحویل زمان با مطابق عیناً میگیرد

 است وموظف بوده خسارات وارده بهره بردارضام  باشد شده معیو  یا مفقود ،  تلف مذکور قطعات و ابنیه ،  تأسیسات

 به بعدی واعتراض ادعا نمودن  هرگونه وساق  وباسلب مما  زمان حداقل رادر آن یاقیمت  م ل کارفرما نظر ط ق

 خواهدشد. وصو  بهره بردار بانای نامه وجه خسارت وارده از ضمانت درغیراینصورت نماید مستردکارفرما 

 CNG های جایگاه تجهیزات سازنده ویانماینده ها باشرکت جایگاه نگهداری جهت است مالف بهره بردار  -  21

ازقراردادر ظرف مدت یک هفته کم منعقد وتصویری  ونگهداری کشتی انی موردتارید شرکت کخش کاالیش قرارداد

 ازامضاء قراردادبه شهرداری اراره نماید .

 به کارفرما می اشد. ماتو  بصورت داده انجام خدمات گزارش ماهانه اراره به بهره بردارمالف  - 22

 دکارفرماکن خودداری آن ومتعلقات  جایگاه دادن ازتحویل ازاتمام مدت قرارداد کم بهره بردار که درصورتی   - 23

جایگاه را عالوه برکارکرد  تحویل عدم جریمه نیز ریا  میلیون کنجاهم لغ  روزانه ، حقوقی اقدامات برانجام عالوه میتواند

 سلب ازخود خصو  رادرای  اعتراضی دریافت نمایدوبهره بردار حق هرگونه روزانه جایگاه اجرت الم ل  ازبهره بردار

 .نماید می

 وتعمیرات ونگهداشت  تاسیسات نگهداشت وتعمیرات اساسی برداری ، ازبهره اع  جاری جایگاه های هزینه کلیه - 24

و حقوق مزایای قانونی  ای دوره مصرفی خدمات واقالم وکالی راسیون مصرفی حرارتی وسوخت وموردی تجهیزات جزری

 .باشد بهره بردارمی تماماً  برعهده  افراد شاغل درجایگاه

برداری  بهره دوران در وایمنی اموربهداشتی ورعایت س ز فضای و جایگاه محوطه نگهداری وهزینه های نظافت – 25

 بعهده بهره بردار می اشد .

شرکت  ضواب  برابر جایگاه تجهیزات وکالی راسیون تعمیرات ،  نگهداشت ودستورالعملهای ها نامه رعایت آری  - 26

 نفتی و هزینه های مربوطه بعهده بهره بردارمی باشد.  های فراورده کخش

توس  جایگاه گازمصرفی اعالم شرکت کخش و یا سایر مراجع قانونی م نی برافزایش دستمزد فروش  درصورت – 27

% ( از م لغ مذکور مربوط به شهرداری خواهدبود که بهره بردار موظف به عودت م لغ فوق  40، چهل درصد )  CNGهای 

 ا  شهرداری خواهد بود . به حس

رسانی ونگهداری جایگاه و عدم رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه ها  سوخت درعملیات نارضایتی درصورت - 28

 است مجاز ، شهرداری ، موضوع طی نامه ای به وی اخطار ودرصورت عدم رعایت آن تا سه نوبت  توس  بهره بردار 

را  مزبور جایگاه قضاری اقدام هرگونه انجام نیازبه را بصورت یاطرفه و بدون مراجعه به دادگاه فسخ وبدون قرارداد

 و خسارت وارده را ازسررده بهره بردار کسر نماید . تحویل  ازبهره بردار
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 ،  اورها و   ای دوره خدمات درانجام انگاری وسهل مناسب وعدم نگهداری برداری بهره عدم علت به چنانچه - 29

 کلی تعمیرات از اع ( مربوطه های هزینه کلیه وکرداخت تامی  گردد وارد جایگاه تجهیزات به خساراتی و ...  تعمیرات

 .بهره بردارمی اشد عهده به ) وجزری

 ساعت و بشرح زیرخواهدبود . 24 بصورت برداری موردبهره جایگاه وفعالیت کار برنامه - 30

 .خواهندبود فعا  جایگاه کمررسور ظرفیت برم نای نازلها تمامی کاری دوشیفت شامل شب  12تا  ص ح 6 ازساعت ) الف

 . نفرنخواهدبود  2 در هر شیفت کمتراز اکراتور فعا  جایگاه حداقل و

 فعا   جایگاه کمررسور ظرفیت برم نای نازلها درصد  50 حداقل که شیفت یک بعد روز ص ح6تا شب  12 ازساعت  ) 

یک  ،  دونازله دیسرنسر دستگاه هردو ازایدیسرنسرهای دیگر فعا  خواهند شد و  خودروها حج  مراجعهدرصورت و

 . خواهدداشت حضور درجایگاه اکراتور عنوان به نفر

 الزامی بهره بردار باکارکنان شاغل ازسوی کار قرارداد  درتنظی  کار قانون ازجمله قانونی ومقررات ضواب  رعایت -31

 .است

اکراتور های هر شیفت ،  تعداد کارگر اع  از سرکرست جایگاه )یک نفر( نیروی خدماتی و اکراتور ذخیره) یک نفر(  -32

 نفر خواهد بود. 8دو نفر جمعا 

 

)سرکرست جایگاه  می تواند به .نماید معرفی شهرداری به االختیار تام نماینده نفر یک است بهره بردارمالف  – 33

 عنوان نماینده معرفی گردد.( 

کیگیری و انجام استاندارد سازی درصورت نیاز بانظارت و تارید شهرداری بعهده بهره بردار بوده و هزینه های آن  – 34

 راشهرداری کرداخت خواهدنمود . 

کمک  جهتش استان به حسا  بهره برداردرصورت واریزم لغ استاندارد سازی توس  شرکت کخش و کاالی -2تبصره 

ساعت کم ازواریز م لغ مذکور ، نس ت به عودت م لغ فوق و واریزآن به  24به شهرداری ،  بهربردار  موظف است ظرف 

 حسا  شهرداری اقدام و فیش مربوطه راتحویل امورمالی شهرداری نماید .

داراری) ارزش افزوده ومالیات بر  ازاداره مفاصاحسا  وارارهذبه اخ فیمابی  ، مالف قرارداد بهره بردارکم ازاتمام –35

به شهرداری می اشد .  ) کلیه  ومخابرات آ  و فاضال    ، ، اداره برق گاز ، شرکت اجتماعی تامی  ، بیمه قرار داد (

 هزینه های مذکور و سایرهزینه ها به عهده بهره بردار می باشد(

 بهره برداراقراربر ممنوع المعامله بودن خود در مورد ای  قرارداد را  می نماید . – 36

بایل، استعما  و عرضه سیگار وبهره بردار ملزم به رعایت مقررات قانونی و آری  نامه ممنوعیت  ماالمه تلفنی با م –37

و عدم ت لیغات موارد یاد شده و رعایت  ،جایگاهکیاده نمودن مسافران ق ل از ورود به همچنی  و سایر مواد دخانی و 

 سایر مقررات ذیرب  درجایگاه می باشد.

در جایگاه بر اساس مصوبات اعالم شده از ناحیه شرکت ملی نفت بوده و   CNGنرخ فروش گاز فشرده جایگاه   - 38

 بهره بردارمالف  به رعایت نرخ های ابالغی می باشد.
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و حقوق ناشی از ای  قرارداد را   CNGانتقا  جایگاه )اع  از عی  و منفعت( ، تجهیزات  بهره بردارحق واگذاری و –39

جزراً و کالً ، مشاعاً و مفروزاً تحت هر عنوان  صلح ، به وکالت و نمایندگی اجاره حقوق مشارکت و غیره بدون موافقت 

ای نس ی و س  ی خویش به هیچ صورت را کت ی و ق لی کارفرما به اشخا  ثالث اع  از حقیقی و حقوقی حتی به اقرب

 ندارد و هر گونه اقدامی در ای  خصو  باطل و از درجه اعت ار ساق  می باشد .

ای  قرارداد متضم  هیچ گونه رابطه یا تعهد استخدامی برای بهره بردار و کارکنان وی ن وده و بهره بردار ق و  و  - 40

 کارکنان خود مدنظرقراردهد . تعهد نموده مراتب مذکور در قرارداد را با

کرسنل شاغل درجایگاه بایستی دارای شرای  زیرباشند وبهره بردارمالف به رعایت آن بهنگام عقدقرارداد با  – 41

 کارکنان خود می اشد

 و متعهد به رعایت شئون اخالق و انض اط کاری  .

 و عدم اعتیاد به مواد مخدر .

 اهی مربوطه از مراجع قانونی .و عدم سوء کیشینه کیفری با اراره گو

 و داشت  سالمت جسمی و روانی و عدم حساسیت به مواد نفتی .

 و اراره برگ کایان خدمت یا معافیت دار  .

 و عدم باارگیری ات اع خارجی .

 و متعهد به رعایت کلیه مقررات ایمنی ، بهداشتی و محیطی در محل کار .

 و گذراندن دوره های آموزشی وداشت  گواهی  موردتارید شرکت کاالیش و کخش فرآوری های استان . 

دریافت گاز ط یعی از ایستگاههای اندازه گیری نصب شده در محوطه جایگاه وعرضه آن به خودروهای مجاز گاز   - 42

 سوز بر اساس دستور العملهای ابالغی و مطابق قیمت های مصو  خواهدبود .

 شد.انجام تعمیرات ساختمانها وابنیه جایگاه ) با تأرید کارفرما ( به عهده بهره بردار می با - 43

واعما  آموزشهای مربوط به   OHSAS 18001 رعایت ناات ایمنی وبهداشت شغلی مطابق استانداردکارفرما و    - 44

 آن برعهده بهره بردارخواهد بود.

 سیست  اعالم حریق برعهده بهره بردارمی باشد .و  شارژ تجهیزات ایمنی، هزینه نگهداری  - 45

امضاء قرارداد به شهرداری  درمدت زمان یک هفته کم ازبه اراره بیمه نامه جایگاه درق ا  حوادث  موظفبهره بردار  - 46

 می اشد . 

 OHSASادواری مطابق دستورالعملهای کارفرما واستاندارد  معرفی کارکنان جایگاه جهت شرکت در دوره های – 47

بعهده بهره بردارمی و همچنی  کرداخت هزینه های مربوطه و آیی  نامه های مربوط واراره مستندات ذیرب  به کارفرما 

 باشد.

وکرداخت  نمونه گیری از گاز ورودی به جایگاه درصورت لزوم) زمان مناسب از سوی کارفرما اعالم خواهد شد( - 48

 بعهده بهره بردارمی باشد . هزینه های احتمالی آن 

ات و کلیه سیست  های موجود در جایگاه را از لحاظ ظاهری بهره بردار مالف است محوطه ،ساختمان و تاسیس  - 49

که برابر عام های گرفته شده به کیوست ای  قرارداد می اشد در عینا مطابق عام های گرفته شده در کایان مدت و 
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رات یا فسخ قرارداد به کارفرما مسترد دارد و درصورتی که به هر علت موارد ذکر شده خسارت ب یند بهردار ضام  خسا

 وارده را ج ران نماید.

 بهره بردارمالف به اراره گزارش وآمارهای موردنظر حسب درخواست کارفرما می باشد .  – 50

 تامی  لوازم وتجهیزات اداری موردنیازو تهیه تجهیزات ایمنی انفرادی و ل اس کرسنل بعهده بهره بردارمی اشد .   - 51

ش خود دررابطه با اراره خدمات هرچه بهتر به خودروهای گاز سوز مراجعه بهره بردارمالف است تمامی سعی وتال – 52

در رابطه با اراره خدمات بهره بردارکننده به جایگاه به کاربندد. بدیهی است کارفرما مختار خواهد بود در صورت قصور 

داد اقدام نماید وبهره بردارحق محوله به هر دلیل بنا به تشخیص خود، با عنایت به دیگر مواد قرارداد نس ت به فسخ قرار

 هرگونه اعتراض را از خودسلب وساق  نمود.

نگهداشت مناسب و ترمی  وتعمیر جداو  بت  ریزی محوطه، راههای ورود و خروج و فضای س ز جایگاه با نظر  - 53

 نماینده و بازرسی  کارفرمابعهده بهره بردارمی اشد.

اری ث ت مستندات و تجهیزات و بهره گیری از آن درجایگاه مطابق با اجراء و درصورت تهیه واراره برنامه نرم افز - 54

 روندکاری سیست  نرم افزاری تعریف شده به عهده بهره بردار می باشد .

برعهده بهره بردارخواهد  6/  43عواقب ومسئولیت هرگونه عدم تطابق وث ت مستندات غیرواقعی دراجرای بند  - 55

 بود.

نظافت روزانه محوطه جایگاه و نظافت و نگهداشت فضای اداری واطاق کمررسور و سایر اماک  و نگهداشت و   - 56

 آبیاری و کوددهی فضای س ز برعهده بهره بردار خواهد بود.

استاندارد و تجهیزات جدید دارای گارانتی  می باشند ، لذا  CNGباتوجه به ایناه کلیه تجهیزات جایگاههای  - 57

ماینده مجازشرکت سازنده تجهیزات درطو  دوران گارانتی موظف به انجام کلیه خدمات دوران گارانتی شامل سرویم ن

ها وخدمات دوره ای تعریف شده وتامی  قطعات دارای گارانتی مورد نیاز بوده و نگهداشت مناسب ازتاسیسات منصوبه 

 ای خدمات گارانتی برعهده بهره بردار می باشد . ونیز کیگیری و انجام هماهنگی های الزم برای تامی  واجر

تعویض دوربینهای مداربسته با همان مارک و  ونگهداریانجام کلیه امورنگهداشت وتعمیرات تأسیسات وساختمان  - 58

المرهای سوخته مربوط به روشنایی محوطه وسای ان ساوها، دفاتراداری، ساختمانهای موجود درجایگاه، رفع نواقص 

ورنگ آمیزی سای ان ساوها، رنگ آمیزی جداو  محوطه وساوها ورنگ آمیزی تابلوها وعالر  هشداردهنده 

کذیرد( ونگهداشت فضای س ز، تعمیرات  موجوددرجایگاه )رنگ آمیزی حداقل یا ارمی بایست با نظرکارفرما انجام

شیرآالت مربوط به تاسیسات آ  ساختمانها و محوطه وتعویض آنها درصورت لزوم، نگهداشت وتعمیرات سیستمهای 

گرمایشی و سرمایشی موجود درجایگاه وبهره برداری ونگهداشت وتعمیرات جزری وموردی تجهیزات اصلی همچنی  

یده مربوط به بت  ریزی محوطه، موزاریک کیاده روها و تعمیرات اساسی تجهیزات اصلی لاه گیری و ترمی  نقاط آسیب د

 برعهده بهره بردار می باشد . 
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کلیه مراحل کالی راسیون وسایل اندازه گیری وتجهیزات دردوره های تعیی  شده )مطابق توصیه های شرکت  - 59

ردتارید اداره استانداردوتحقیقات صنعتی ایران برعهده سازنده تجهیزات وبراساس استاندارد( ازطریق شرکتهای مو

 وباهزینه بهره بردارمی باشد.

کلیه تجهیزات مربوط به فشرده نمودن گازط یعی اع  ازکمررسورها، دیسرنسرها، خشک ک  ها وتابلوهای کنتر   - 60

 رما(.باشند ) مگر در مواردخا  بامجوزکت ی ازکارفدهی سرویم حا  مربوط همواره باید در

کرداخت هزینه خسارت وارده به تأسیسات وتجهیزات جایگاه توس  کارکنان بهره بردار به عهده بهره بردار  - 61

 می اشد.

ازآن درآمد حاصل کنجاه درصدونموده کارفرمامجازاست درمحوطه جایگاه راسا ًاقدام به نصب بنرهای ت لیغاتی   - 62

 .خواهدبودبه بهره بردار کنجاه درصد مابقی متعلق متعلق به کارفرما و 

ریا  جریمه توس  بهره برداربه  000/000/100در صورت تعطیلی غیر مجاز توس  بهره بردار روزانه م لغ  - 63

خواهد شد ودر صورت  تقصیر از طرف کارفرما به تعداد دو برابر  روزهای تعطیل به مدت زمان  قرارداد  کارفرماکرداخت

 .ه خواهد شد اضاف

کرداخت کلیه دیون معوقه اع  از ،   بهره بردار مالف است کم از اتمام قرارداد نس ت به اراره مفاصاٌ حسا  - 64

 حقوق و مزایا و بیمه کرسنل ، عوارضات و مالیات متعلقه به کارفرما ) شهرداری ( اقدام نماید .

شهرداری و شرکت ملی کخش فرآورده های نفت ایران در هر زمان که بخواهند می توانند نماینده یانمایندگان  – 65

خودرا برای بازدید از جایگاه اعزام دارند و بهره بردار مالف است تسهیالت الزم رابرای بازدید نمایندگان یادشده فراه  

 کند .

داردهنده خطرات احتما  را که برای مراجعی  جایگاه ضرورت دارد را بهره بردارمالف است عالر  اخ اری وهش - 66

روی تابلو مناسب ، مطابق ضواب  استاندارد مربوطه به دو زبان فارس و انگلیم و همچنی  با استفاده از عالر  متعارف 

ار صورت خواهد گرفت راهنمای های الزم توس  نمایندگان کارفرما به بهره برد.بی  الملل در معرض دید عموم قراردهد

 لیا  ای  امر از وظایف و مسوولیت های بهره بردار ک  نخواهد کرد .

درصورتی که مستاجر در زمان  اتمام مدت قرارداداز تحویل دادن جایگاه و متعلقات آن خودداری کند شهرداری -67

(عالوه بر کارکرد  جایگاه ،جریمه عدم )بیست میلیون ریا  000/000/20می تواند عالوه بر انجام اقدامات حقوقی ، م لغ 
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