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 بوعلیبلوار  CNGفرم شرکت در مزایده جایگاه 

که از نوع جایگاه تک    جانبازانبلوار  CNGسازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بروجن درنظر دارد بهره برداری از جایگاه 

لذا قیمک   یینکنهادی   . دیسپنسر می باشد را با شرایط ذیل به صورت اجاره دو ساله واگذارنماید سهو دارای  CNGمنظوره 

 .خود را اعالم نمایید

 :تعهدات بهره بردار

به صورت ضمانتنامه بکانیی ضکمیمه نمایکد و یکا     باب  شرک  در مزایده  ریال  000/000/100متقاضی می بایس  مبلغ  -1

اقکدام و فکیو واریکزی      7100000000003حساب سیبای سپرده شهرداری بکه شکماره   نسب  به واریز مبلغ فوق به 

 .ضمیمه ییننهاد خود نماید

به دبیرخانه سازمان حمل و نقل تحویل  70/03/1731شنبه مورخه  هسییننهادات می بایس  تا آخر وق  اداری روز  -0

 .گردد

 .ریال می باشد 000/000/100قیم  یایه باب  اجاره بها ماهیانه سال اول مبلغ  -7

بکه   را تاییدیه سال جاری شکرک  یشکو فکرآورده هکای ن تکی      در صورت برنده شدن  شرک  کنندگان می بایس  -0

 .سازمان ارائه نمایند

جه   به مبلغ کل اجاره ییننهادی ی  ساله در صورت برنده شدن شرک  بهره بردار  می بایستی ضمانتنامه بانیی  -0

 .حمل ونقل نماید تضمین عقد قرارداد تحویل سازمان

 .نسب  به سال قبل قابل اجرا خواهد بودافزایو % 10 با سال دومبرای  مبلغ اجاره  -6

ییمانیار میلف اس  در صورتی که شرک  ملی یشو فرآورده های ن تی و یا شکرک  گکاز مبکالری را تحک  عنکوان        -3

ییمانیار قبلی باشد  آن را به حسکاب سکازمان    از بدهی گاز جایگاه کسر نماید و این مبالغ مربوط به زمان.... کارمزد و 

 .واریز نماید

ر می بایس  کلیه فرم های مربوط به مزایده را یس از دریاف  و مطالعه مهر و امضاء نماید و به همکراه مکابقی   ابهره برد -1

 . مدارک خواسته شده به دبیرخانه سازمان تحویل نماید 

گردیده و در صورت افزایو مابه الت اوت آن به نسب  متعلق بکه سکازمان و   ریال محاسبه  300نرخ کارشناسی با مبلغ  -3

 .بهره بردار اس 

 .سازمان حمل و نقل در رد یا قبول ییننهادات مشتار اس  -10

 .منع مداخله کارکنان دول  باشدقانون  ییمانیار  نباید منمول  -11

 .شدمه به عهده برنده مزایده می باهزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنا -10

 

 : ..................................................................... به ازاء هر ماه ییننهاد قیم 

 

  مهر و امضاء شرک                                                                                                    
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قرارداد تعمیر و نگهداشت جایگاه با شرکت های ذی صالح پس از عقد قرارداد جهت بهره برداری الزامی ارائه  -1

 .است

. بهره بردار نداشتن هیچگونه منع قانونی کار دولتی برای شرکت و تمام اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت  -2

. 

 .جزء الینفک اسناد قرارداد تلقی میگردددر حین کار بهره بردارصدور هر گونه دستور العمل و ابالغ به  -3

در اجرای تمام یا قسمتی از موارد مندرج در قرارداد سهل انگاری یا کوتاهی کند و بر اثر آن بهره بردارهرگاه  -4

باشد خودداری نماید کارفرما محق خواهد بود آن بهره بردارخسارتی وارد آید  یا ازانجام تعهداتی که به عهده 

 .انجام داده و هزینه های مربوطه را ازمحل مطالبات و یاتضمینهای اوبرداشت نمایدبهره بردار تعهدات رابه جای

هرگونه استفاده و یابهره برداری از حقوق ثبت شده انحصاری اعم از طراحی،حق طبع،عالمت تجاری نام و  -5

مورد مهندسی و ساخت  جمله دراز در هر صورت  بهره برداریاحقوق انحصاری دیگر متعلق به کارفرما از سوی 

در هر زمینه و  بهره بردارتهیه شده و یا فعالیت های خارج از قرارداد  بهره بردار دستگاهها ،مصالحی که توسط

بدیهی است در صورت احراز تخلف به تشخیص .موردی اعم از دائمی و موقت ممنوع بوده و مجاز نمیباشد

اضی  در قبال کلیه وده و بهره بردار حق هرگونه ادعا و اعترکارفرما وی مجاز به تعقیب قانونی بهره بردار ب

،مطالبات،اقدامات و دادخواهی،خسارت،مخارج و هزینه ها و یا هر نوع ادعایی در این خصوص و یا در دعاوی

 .می باشدرابطه با سایر موارد  را از خود سلب و ساقط نموده و کارفرما را در قبال موارد مذکور مصون و مبری 

باشد باید به نشانی های مذکور در صدر  بهره بردارهرگونه مکاتبه ای که طبق این قرارداد به عنوان کارفرما و یا  -6

 بهره بردارسند قرارداد  ارسال  و یا تحویل پست سفارشی و یا فکس شود و در صورت هرگونه تغییر آدرس ، 

دید به طرف دیگر اعالم نشده است ،ارسال کلیه موظف است  آدرس جدید را اعالم نماید و تا وقتی که نشانی ج

 .نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها و غیره به نشانی مذکور در صدر این قرارداد ارسال و ابالغ واقعی تلقی خواهد شد

مطابق توصیه های شرکت )کلیه مراحل کالیبراسیون وسایل اندازه گیری و تجهیزات در دوره های تعیین شده -7

از طریق شرکت های مورد تایید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( جهیزات و بر اساس استاندارد سازنده ت

 .بر عهده بهره بردار میباشد

و اعمال آموزشهای مربوطه بر عهده  ohsas18881رعایت نکات ایمنی و بهداشت شغلی مطابق استانداردشرکت  -8

 .میباشد بهره بردار

 شرایط عمومی
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 .ت قرارداد مسئولیت کامل حسن اجرای خدمات کارکنان متخصص خود را به عهده دارددر تمام مد بهره بردار -9

میتواند به دالیل عدم کفایت فنی و قابلیت حرفه ای و اخالقی تعویض فرد یا افرادی از کارکنان جایگاه   بهره بردار

. بدون اینکه تعهد و هزینه ای در این مورد برای کارفرما ایجاد نماید بهره برداردر این صورت .را درخواست کند

جایگاه باید در اسرع وقت ممکن و حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به جایگزینی فرد با افراد واجد صالحیت اقدام 

 .مسئولیت بهره برداری در این مدت کماکان ادامه خواهد یافت.نماید

نماید هیچگونه مبلغی تحت عنوان سرقفلی ،کسب و پیشه  و یا هر عنوان که مشابه سر اقرار و تاکید می بهره بردار -18

قفلی و یا قابل تعبیر به سر قفلی باشد و یا حقوقی از این نوع را برای وی رقم بزند به کارفرما پرداخت ننموده و 

شود و هر گونه ادعا در این حاصل نمی بهره بردارهیچ حق تدریج الحصول پس از انقضای مهلت این قرارداد برای 

 .سمت مستاجر عادی را خواهد داشت بهره بردارراستا به استناد به ضوابط و مقررات مخدوش میباشد و 

یله نماینده کارفرما به نماینده بهره کلیه دستورها و دستورالعمل ها،مکاتبات،اخطارها،اسناد و مدارکی که به وس -11

 یا نماینده بهره بردار بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما.است بهره بردارشود در حکم ابالغ  به ابالغ می بردار

 .دستورهای ابالغ شده یا مدارک امضا شده به وسیله نماینده قبلی معتبر میباشد

مکلف است در پایان هر ماه لیست مدارک و مستندات فروش گاز طبیعی را به همراه مدارک میزان  بهره بردار  -12

ه خودروها در طی دوره یک ماهه و مبلغ فروش مربوط را حداکثر تا پنجم ماه بعد در تحویلی بCNGکل 

 .صورت نیاز به کارفرما ارائه نماید

انجام هماهنگی و اقدام الزم به منظور تامین قطعات یدکی و اقالم مصرفی  از طریق نمایندگی های مجاز   -13

 در متن قراداد و  A.B.C.Dتعریف روتینهای )DوCوBوAتجهیزات برای انجام روتینهای

قبل از موافقت کارفرما  اجازه  بهره برداربدین معنی که . ی امکان پذیر استمفاد بعدی آمده است ، با هماهنگ

 .هیچگونه تعمیر یا سرویسی در جایگاه را نخواهد داشت

عهده در صورت بروز هرگونه شکایت از سوی مشتریان در خصوص میزان تحویل گاز مصرفی مسئولیت امر به  -14

در صورت وجود اختالف بین گاز خروجی از دیسپنسرها و قبوض ارسالی از سوی اداره گاز .)میباشد بهره بردار

 بهره بردارمیتیرینگ اداره گاز ، با هزینه  که بیانگر میزان گاز مصرفی میباشد ،هزینه کالیبراسیون بین دیسپنسرها و

 .است بهره بردارده انجام و مسئولیت هرگونه مابه التفاوت به عه

 ش.ه 1334ی افراد حقیقی و حقوقی مصوب دیماه بهره بردارنع مداخله کارکنان دولت در امور رعایت قوانین م -15

 جهت انجام امور خدماتی بهره بردارواجد شرایط بودن  -16

 بهره برداررگیری اتباع خارجی از سوی به کا منع -17
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بیمه، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و سایر تکالیف )شامل  بهره بردارت کلیه حقوق قانونی دولت از سوی پرداخ -18

 (قانونی مشابه

 .جهت فعالیت در جایگاه بهره برداربکارگیری نیروی انسانی آموزش دیده و دارای گواهی نامه های الزم توسط  -19

 .ارسال گزارشات مورد نیاز کارفرما در هر دوره زمانی که کارفرما صالح بداند -28

آماده به کار بودن لوازم و ابزار آالت ایمنی شامل کپسولهای اطفاء حریق، سطلهای ماسه ، دوربینهای مداربسته  -21

 ...جایگاه و

 بهره بردارره بهره برداری توسط نگهداری فضای سبز ، نظافت جایگاه و رعایت امور بهداشتی و ایمنی در طول دو -22

 قبوض آب، گاز، برق و تلفن جایگاه در طول مدت بهره برداریپرداخت کلیه  -23

 (هشتسال هزار و سیصد و نود و  ماهدهم مهر) 18/87/1398از تاریخ  بهره بردارمدت واگذاری جایگاه به  -24

افزایش در صورت رضایت طرفین به %  15با جایگاه بمدت یکسال شمسی است که در صورت صالحدید کارفرما 

 .یک سال دیگر قابل تمدید  می باشدمدت 

سازمان در هر زمان با هماهنگی می تواند نماینده یا نمایندگانی را جهت بازدید جایگاه اعزام نماید و بهره بردار   -25

 .مکلف به همکاری همه جانبه می باشد

بهره بردار موظف به رعایت کلیه مسائل ایمنی و حفاظتی کار می باشد و در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از  -26

 .، مسئولیت کلیه عواقب به عهده بهره بردار می باشدموضوع  رعایتعدم 

الجی بن ، عیدی ، سنوات ، پاداش، مرخصی استحقاقی و استع( درصورت انجام کار)پرداخت حقوق ، اضافه کار  -27

( تحت هر عنوان) ی نشده ، مأموریت ، ایام بالتکلیفی ، مرخصی ذخیره شده و غیره و همچنین پرداختهای پیش بین

 .ا هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت می باشند و کارفرم بهره برداربه عهده 

و عدم پرداخت مطالبات پرسنل و سایر طلبکاران مربوط به این  بهره بردارفوت ، فرار و متواری شدن  در صورت -28

 .برابر قوانین و مقررات اقدام می نماید  کارفرما  قرارداد

بهره جدید اقدام نماید یا از کارکرد  بهره بردارند در موعد مقرر نسبت به انتخاب هر دلیل کارفرما نتواه چنانچه ب -29

ا کاهش مدت قرارداد اقدام نماید و افزایش ی% 25تام دارد نسبت به ابالغ فعلی رضایت نداشته باشد اختیار  بردار

 .است قراردادملزم به رعایت سقف جدید  بهره بردار

متعهد می گردد از جمیع قوانین و مقررات مربوطه به کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و  بهره بردار -38

حال جهل به قانون رافع مسئولیت  در هر. عایت آنها می باشدبهداشتی و تکالیف قانونی مطلع بوده و مکلف به ر

 .خواهد بود بهره بردارمسئولیت عدم اجرای قوانین متوجه نیست و  بهره بردار
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ع بوده و در شهرداری یا هر ارگان دیگر به هر دلیل و به هر عنوان ممنو بهره بردارحضور یا تجمع نیروهای  -31

 .است بهره بردارمسئولیت آن متوجه 

است  بهره بردارحفاظت از کلیه تجهیزات ، ابزار آالت و لوازم و هر آنچه که در طول دوره بهره برداری در اختیار  -32

 .بعهده ایشان است

مکلف به تامین نیروی  بهره بردارت جابجائی نفرات شاغل در جایگاه در صورت لزوم و کسب نظر کارفرما جه -33

 .انسانی از افراد بومی میباشد

مکلف است با هزینه  بهره برداری نامه فنی الزم را نداشته باشد که نفرات فعلی شاغل در جایگاه گواهدر صورتی  -34

 .خود نسبت به برگزاری کالس و اخذ مدارک الزم جهت پرسنل اقدام نماید

در تاریخ مقرر اقدام  ریال ..........اجاره بهای خود بصورت ماهیانه به مبلغ  پرداختمتعهد است نسبت به  بهره بردار -35

 در غیر این صورت هزینه های مربوط به جرائم دیرکرد پرداخت اجاره . نماید

مکلف است بدون هر گونه اعتراض  بهره برداردرصد اجاره ماهیانه محاسبه و  2 روزانهتا حداکثر پنجم ماه بعد 

 ..نسبت به پرداخت آن اقدام نماید

مصوب به مصرف کنندگان بوده و در صورت هر گونه تخلف شخصا در مکلف به رعایت نرخ فروش  بهره بردار -36

 .برابر مجاری قانونی پاسخگو خواهد بود 

به هیچ عنوان حق واگذاری جایگاه یا بهره برداری از آن به اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی را نخواهد  بهره بردار -37

 .داشت

به  ...........................و شماره تماس  ......................دارای کد ملی  .........................ز سوی بهره بردار آقای ا -38

 .عنوان نماینده شرکت معرفی می گردد

 .انجام می گیردسازمان  با هماهنگی و اطالعتعویض نماینده  -39

نیاز می بایست  سلب  و ایشان در صورت بهره بردارح تبلیغاتی جایگاه به هر شکل از امکان بهره برداری از سطو -48

 .نسبت به اخذ مجوز و انعقاد قرارداد با کارفرما در این خصوص اقدام نماید

 .مکلف است کلیه پرسنل خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد بهره بردار -41

مربوطه را به نزد شرکت های بیمه ای معتبر اقدام و بیمه نامه جایگاه مکلف است نسبت به  بیمه حوادث  بهره بردار -42

 .خواهد بود بهره برداراشی از عدم بیمه جایگاه به عهده  هر گونه تاخیر و مسئولیت ن. کارفرما ارائه نماید

در میزان پرداختی اجاره بهاء پرداختی  تاثیری بهره برداراز سوی هر گونه افزایش یا کاهش فروش، تعطیلی جایگاه  -43

 .نخواهد داشت
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بود که کارفرما به تجهیزات و دستگاههای جایگاه بر اساس برنامه ای خواهد  ترتیب تحویل و تحول لوازم و -44

 .ابالغ خواهد کرد بهره بردارصورت کتبی به 

 بهره برداربر عهده  (جزئی یاکلی) هر میزان  هزینه های ناشی از بهره برداری غیر صحیح از جایگاه به هر شکل و -45

 .است

مکلف است طبق قوانین اداره کار و رفاه اجتماعی و استانداردهای شرکت پخش فراورده های نفتی  بهره بردار -46

 .نسبت به تهیه لباس کار ، کفش کار و سایر تجهیزات ایمنی فردی اقدام نماید

 متعهد میگردد کلیه پرسنل جایگاه را ملزم به رعایت ضوابط و دستورالعمل هائی نماید که از طرف بهره بردار -47

 .کارفرما ابالغ میگردد

مکلف به ارائه تائیدیه کتبی مبنی بر احراز صالحیت فنی و بالمانع بودن انجام کار و همچنین ظرفیت  بهره بردار -48

 .الزم جهت بهره برداری از شرکت ملی بخش فراورده های نفتی می باشد

 متعلق به کارفرما است و این کارمزد به هر روشی  بهره بردارزد فروش تا روز تحویل جایگاه به کارم -49

هیچگونه ادعایی نسبت به آن ندارد و متعهد به استرداد مبلغ  بهره بردار..... ل گردد چه در قبوض گاز یا که اعما

 .کارمزد فروش به حساب درآمدی کارفرما است

 .است بهره برداره کارفرما از تعهدات غربالگری ب انجام معاینات ادواری پرسنل و ارائه کارت سالمت و نتایج -58

متعهد است مراتب عدم ارتباط  بهره بردارو . محسوب نخواهد شد کارفرمامستخدم  بهره بردارکنان هیچ یک از کار -51

ایی که در این عرا از هر گونه اد کارفرما صریحا در قراردادهای آنان درج نماید و لذا  کارفرمااستخدامی وی با 

ته و در در هر مرجعی طرحشود مصون و مبری داش کارفرماعلیه  بهره بردارارتباط در هر زمان توسط کارکنان 

متعهد است تمام هزینه های حاصله به انضمام هزینه های غیر مستقیم  بهره بردارصورت بروز هرگونه خسارت 

 .را جبران نماید کارفرماتحمیل شده به 

درخواست تحویل جایگاه به کارفرما را می نماید و کارفرما بر اساس صورت  بهره بردارپس از پایان مدت قرارداد  -52

نسبت  توسط نماینده رسمی شرکت سازنده تجهیزات جلسات تحویل اولیه جایگاه و کنترل کلیه تجهیزات جایگاه

 .به تحویل گرفتن جایگاه اقدام خواهد نمود

تقاضای استرداد سپرده ها و ضمانت نامه های خود را  بهره بردار،  ویل جایگاه بالمانع بوده باشددر صورتی که تح -53

ندی که کتباً ابالغ می به طور کتبی به کارفرما ارسال و کارفرما پس از بررسی موارد و اخذ تسویه حساب با فرای

 .ازی سپرده ها را انجام خواهد دادآزاد س بهره بردارنماید از 
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 .ملزم به انجام بازدید های دوره ای طبق برنامه اعالم شده از طرف کارفرما خواهد بود برداربهره  -1

تعهد می نماید که سی ان جی مورد عرضه را از نظر کیفی و کمی ، صحیح و سالم به خودرو ها تحویل  بهره بردار -2

 .نماید

موظف بهره بردارلی جایگاه نشده باشد ، صورت بروز نقص فنی در هر یک از تجهیزات جایگاه که منجر به تعطی در -3

بهره است ظرف مدت حداکثر یک شیفت کاری نسبت به رفع نقص اقدام نماید و در صورتی که جزو شرح وظایف 

شرکت خدمات پس از )جهت رفع اشکال به نماینده شرکت تعمیراتی ذیصالح را نباشد می بایستی مراتب  بردار

 .اعالم گردداطالع و  نماینده کارفرما و ( فروش یا نمایندگی های مجاز

موظف است حداکثر  بهره برداردر صورت بروز نقص فنی در هر یک از تجهیزات که منجر به تعطیلی جایگاه گردد  -4

شرکت ) و شرکت تعمیراتی ذیصالح  نماینده کارفرما ظرف مدت یک روز نسبت به انجام اقدامات اولیه و اطالع به 

اقدام و در اسرع وقت نقص یا اشکال تجهیزات سیستم از ( وش یا نمایندگی مجاز مربوطه مسئول خدمات پس از فر

 .برساند نماینده کارفرما و سپس مراتب رفع نقص را به اطالع  برطرفو تعمیرات  اریطریق شرکت های نگهد

کت های ذیصالح پس از هرگونه تغییر در تنظیم تجهیزات اندازه گیری و آزمون توسط شر مکلف استبهره بردار -5

 .ارائه و یک نسخه از سوابق مربوطه را در محل نگهداری نماید کارفرما اقدام نموده و مدارک آن را به نماینده 

ندارد و چنانچه موردی مشاهده گردد تخلف  را حق باز نمودن قطعه یا قطعاتی از تجهیزات جایگاه  بهره بردار -6

و خسارت فسخ  أبات موارد ذکر شده در این تبصره ، قرارداد را راسمی تواند در صورت اث کارفرما محسوب شده و 

 .وارده را اخذ نماید 

صادرشده از سوی کارگاه ها یا کارخانه های سازنده خودرو که CNGموظف به کنترل برچسب اعتبار  بهره بردار -7

 .باشد عی فشرده است ، مییبیانگر دارا بودن گواهینامه استاندارد و مجوز سوختگیری گاز طب

دفاتر عملیاتی  را در  CNGگازروزانه موظف است کلیه عملیات فروش  بهره برداربه منظور کنترل فروش روزانه ،  -8

 .ثبت نمایدجایگاه 

 .می باشد بهره بردار به عهده بازدیدهای دوره ای هزینه های اسکان روزمره اکیپ تعمیرکاران جایگاه جهت  -9

و یا به درخواست کارفرما که منجر به  خدمات قرارداد که به علت حوادث قهریهرگونه تاخیر یا وقفه در انجام  -18

  ران خسارت توسط طرفین، قصور در انجام تعهدات تلقی نشده و موجب ادعای غرامت و یا جب تعطیلی جایگاه گردد

 شرایط خصوصی
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ییدیه طرفین نخواهد شد  و در صورتی که جایگاه به دالیل گفته شده تعطیل گردد در مدت تعطیلی جایگاه با تا

 .پرداخت نخواهد شد بهره بردارقرارداد هزینه ای بابت اجاره از سوی 

حوادث قهری به معنای اتفاقاتی است که خارج از اختیار طرفین بوده بطوریکه پیش بینی یا جلوگیری از آن به  -11

 .صورت عادی و منطقی ممکن نباشد 

ت عنوان سرقفلی ، کسب و پیشه و یا هر عنوان که مشابه اقرار و تاکید می نماید هیچگونه مبلغی تح بهره بردار -12

پرداخت ننموده و   کارفرماسرقفلی و یا قابل تعبیر به سر قفلی باشد و یا حقوقی از این نوع را برای وی رقم بزند به 

این  حاصل نمی شود و هرگونه ادعا در بهره بردارهیچ حق تدریج الحصولی پس از انقضای مهلت این قرارداد برای 

 .سمت مستاجر عادی را خواهد داشت  بهره بردارراستا به استناد به ضوابط و مقررات مخدوش می باشد و 

در صورت بروز شرایط فورس ماژور ، طرفی که به واسطه شرایط مزبور قادر به اجرا و ادامه وظایف و تعهدات  -13

و کلیه کوشش های ممکن به منظور رفع چنین قراردادی خود نباشد بایستی فوراً مراتب را طرف دیگر اطالع داده 

 .شرایطی را به عمل آورده و خدمات تحت قرارداد را به محض رفع چنین وضعیتی از سر بگیرد 

در صورت وقوع وضعیت فورس ماژور نمایندگان طرفین قرارداد موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده و  -14

 .و شرایط انتخاب و تصمیم گیری خواهند کرد مناسبترین راه حل را با در نظر داشتن موارد 

تجاری ، نام و یا هر گونه استفاده و یا بهره برداری از حقوق ثبت شده انحصاری اعم از طراحی ، حق طبع ، عالمت  -15

 در هر صورت منجمله در  بهره بردارحقوق انحصاری دیگر متعلق به کارفرما   از سوی 

بهره تهیه شده و یا فعالیت های خارج از قرارداد  بهره بردارمورد مهندسی و ساخت دستگاه ها ، مصالحی که توسط 

 بدیهی . در هر زمینه و موردی اعم از دائمی و موقت ممنوع بوده و مجاز نمی باشد  بردار

حق هر  بهره برداربوده و  ه برداربهراست در صورت احراز تخلف به تشخیص کارفرما، وی مجاز به تعقیب قانونی 

گونه ادعا و اعتراضی در قبال کلیه دعاوی ، مطالبات ، اقدامات و دادخواهی ، خسارت ، مخارج و هزینه ها  و یا هر 

نوع ادعایی در این خصوص و یا در رابطه با سایر موارد را از خود سلب و ساقط نموده و کارفرما   را در قبال موارد 

 .و مبری نمود مذکور مصون 

در قبال هرگونه مواد ، اقالم ، کاالها ، استفاده از دستگاه ها و لوازم و هر شیئ دیگری از هر نوع که توسط  بهره بردار -16

وی و برای انجام کارها پیشنهاد یا توصیه می گردد که استفاده از آن ممکن است باعث تخلف و نقض حقوق ثبت 

، حق طبع و یا سایر حقوق انحصاری کارفرما گردد ، مسئول و حسب مورد  شده انحصاری ، عالمت تجاری یا نام

 .مطابق مفاد بند فوق با وی رفتار خواهد شد 

چنانچه در حین قرارداد مواردی مد نظر باشد که در متن اسناد گنجانده نشده باشد و بدین دلیل در تفسیر آن اختالفی  -17

 .االتباع خواهد بودبرای طرفین الزم  بروجن ای اسالمی شهررای شور. و کارفرما حادث شود بهره برداربین 
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به  کل اجاره پیشنهادی یک سالهجهت ضمانت حسن انجام تعهدات ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ  بهره بردار -18

مجاری قانونی نفع کارفرما می باشد که تا پایان قرارداد نزد امور مالی سازمان خواهد بود و پس از تسویه حساب با 

 .قابل استرداد می باشد

جایگاه در صورت نیاز و تشخیص کارشناس فنی درطول مدت قرارداد به هر  تجهیزاتو استاندارسازی  اورهال  -19

 . است بهره بردارمیزان به عهده 

جزئی و ) لچنانچه در طول دوره بهره برداری با توجه به استانداردهای شرکت سازنده تجهیزات جایگاه نیاز به اورها -28

بوده و کارفرما در خصوص مسائل مالی  بهره بردارباشد، هزینه اورهال و اخذ تائیدیه های الزم از تعهدات (  کلی

 .هیچگونه تعهدی نخواهد داشت

 . است بهره برداربه عهده ( DتاAروتین های ) انجام بازدیدهای دوره ای بر اساس اعالم کارفرما  -21

 :شرایط فسخ قرارداد -22

 :رارداد به صورت زیر قابل فسخ استاین ق

 در صورت توافق کتبی طرفین -1

در صورتیکه به نوعی عدم صالحیت بهره بردار در زمینه های فعالیت موضوع شرکت محرز گردد کارفرما می  -2

 .تواند قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ نماید

  .متوالی را نداشته باشددر صورتیکه بهره بردار امکان بهره برداری به مدت یک ماه  -3

 :در صورتیکه پیمانکار بیش از سه ماه متوالی اجاره خود را به حساب سازمان واریز ننماید -4

 .بهره بردار مکلف به ادامه کار تا انتخاب پیمانکار جدید می باشد: تبصره
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در ذیل داللت بر معانی و مضامین زیر خواهند داشت مگر آنکه سیاق در این قرارداد کلمات و اصالحات مندرج  -1

 .عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید 

است که برای انجام خدمات  3کلمه قرارداد معطوف به اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک از قرارداد به شرح ماده  -2

 .ه بردار مبادله می شودشهرداری و بهر سازمان حمل و نقل همگانی موضوع و حجم قرارداد بین

 .می باشد  همگانی شهرداری بروجنسازمان حمل و نقل کارفرما  منظور از  -3

 .موسسه یا افراد طرف قرارداد می باشد  بهره بردارمنظور از  -4

 .تاریخ تنفیذ به زمانی اطالق می گردد که قرارداد توسط طرفین امضاء و مبادله شده باشد  -5

منظور از تبدیل و عرضه عبارت است از کلیه عملیاتی که مربوط به فشرده سازی و تزریق گاز طبیعی و موارد  -6

 .ارائه نماید  شهرداری جانبی آن که بهره بردار تقبل نموده است تحت شرایط این قرارداد به 

وضعیت و ماهیت موضوع شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی با توجه به : شرایط خصوصی  -7

 موارد درج شده در شرایط خصوصی نمی تواند مفاد شرایط عمومی را نقض کند . قرارداد تنظیم می شود 

 .ه استتعهد شد بهره بردارکه در اجرای موضوع قرارداد از سوی  اتیعبارت است از فعالیت ها و اقدام: خدمات  -8

و سرویس بر اساس روتین های دوره ای تجهیزات با تمام  عبارت از کلیه کارهای مربوط به نگهداری رینگهدا -9

ارائه  کارفرماتقبل نموده است تحت شرایط این قرارداد به  بهره بردارمتعلقات و موارد جانبی و تاسیسات آن که 

 .نماید 

تعمیرات جزئی عبارت است از انجام تعمیراتی که جهت برطرف نمودن نواقص بطوریکه اجرای آنها به مجوز   -18

خاصی نیاز نداشته باشد و اینکه شرکت سازنده تجهیزات و کارفرما مجوز الزم را در این خصوص به شرکت بهره 

بردار داده باشد همچنین انجام هرگونه تعمیراتی که قطعات مصرفی آنها در ردیف قطعات مصرفی انجام روتین 

 .های تعریف نشده باشد 

تعمیراتی که جهت اجرای آن نیاز به مجوز خاص بوده و توسط شرکت های ذیصالح و : تعمیرات موردی   -11

 نمایندگی های مجاز می بایستی انجام شود و جهت اجرا نیاز به تعطیلی جایگاه و یا از 

 5-12رای بند از محل اج) .می باشد  طرفین  که هزینه آن به عهده . سرویس خارج نمودن یکی از تجهیزات باشد 

 ( .قرارداد 

 تعاریف و اصطالحات
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 .کلیه دستگاهها و ابنیه موجود در جایگاه که جزء تجهیزات اصلی نباشد: تاسیسات   -12

بررسی روغن ، آب، سوخت و ) سرویس های اولیه دستگاه شامل بازدید های قبل از راه اندازی : Aروتین  -13

 .ل خطا ها و پیغامهای دستگاهدر حد بازدید روزانه و هفتگی دستگاهها، کنتر...( بازدیدهای چشمی و

دینام ، تسمه ها، رفع نشتی ها ، )و بررسی قطعات و دستگاههای جانبی مانند  Aاعمال سرویس روتین : Bروتین  -14

 (.تعویض فیلتر و روغن در حد بازدید های دوره ای

به انضمام تعمیرات و سرویسهای دوره ای که نیاز به تعویض قطعات دارد همانند  A,Bاعمال روتین : Cروتین  -15

سرویس موتور ، تعویض قطعات داخل دستگاهها در حد تعمیرات چند ماهه تا سالیانه و یا بر اساس ساعت کار 

 .دستگاه یا شماره دیسپنس که توسط کارخانه سازنده مشخص میگردد

که کلیه قسمتهای دستگاهها مورد بازدید قرار گرفته و کلیه قطعات الزم ( اورهال)شامل تعمیرات اساسی : Dروتین  -16

که این تعمیرات .... توسط کارخانه سازنده تعویض میگردد و شامل تعمیرات اساسی موتور، میل لنگ، پیستون و

 .سالیانه و بر اساس کار ساعت دستگاه یا شماره دیسپنسر توسط کارخانه سازنده مشخص می گردد

 

 

 

 سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بروجن  -موجر                                                                                             -مستاجر

 به مدیر عاملی وحید صمدپور                                                                                                    

 


