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 دعوتنامه شرکت در مزايده عمومي

 مزايدهاز طريق شمسی  سال  دورا جهت بهره برداری به بخش خصوصی واجد شرايط به مدت  CNGجايگاه شهرداری بافق در نظر دارد 

  .واگذار نمايدبصورت اجاره 

میدان  –بافق  –شهرداري بافق به آدرس یزد به  71/50/89 مورخ حداکثر تا روز پنج شنبه مزایدهشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق  1 (1

 . مراجعه نمایند شهرداري بافق–امام حسین 

و کلیه پیشنهادات در روز  می باشد 78/50/89شنبه مورخ به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  ات قیمتحداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد (2

 ( 50005455555: تلفن تماس امور قراردادها.) شوددر شهرداري بافق مفتوح می  02/20/89یكشنبه مورخ 

بانك  900323228088033208بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  که می می باشد ریال 02202220222مبلغ سپرده شرکت در مزایده  -3

 .نامه بانكی باشد شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت مهر اقتصاد شعبه بافق

 .مدت اعتبار تضمین نامه هاي فوق، باید حداقل سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

مكلف است نسبت به ارائه قرارداد تعمیر و نگاهداشت با شرکت هاي مجاز و تایید صالحیت شده از طرف شرکت نفت جهت عقد قرارداد  برنده مزایده -3

 .در صورت عدم ارائه در مهلت مقرر، ضمانت نامه شرکت در مزایده به نفع شهرداري ضبط می گردد م نماید واقدا

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد کلیه اسناد مزایده می -0

 :شامل پاكت الف -0

 نامه  اصل و تصویر ضمانت

 :شامل  پاكت ب -0

سنامه و رونوشت مصدق اساسنامه و تصویر آگهی آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد مالی و تعهدآور و کپی شنا( الف

 .اشدمطابقت داشته ب مزایدهشایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید با موضوع . کارت ملی مدیر عامل شرکت

 پروانه یا مجوز فعالیت و بهره برداري از شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی( ب

 دعوتنامه، قرارداد تیپ امضاء شده شهرداري بافق و کلیه پیوست هاي قرارداد( ج

 گواهی تایید صالحیت اداره کار ( د

 قتنامه و تأیید شرکت ملی پخش فرآوردهاي نفتیسوابق فعالیتهاي اجراي مرتبط شرکت در جایگاهداري از قبیل قرارداد یا مواف (ه

 خود از سازمان مربوطهو ارائه رضایت نامه از عملكرد  دردست اجراي شرکت کپی قراردادهاي قبلی و (و

 .شامل فرم پیشنهاد قیمت می باشد پاكت ج -3

شنده به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و مهر شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مزایده و مشخصات فرو پاكت د -3

 .شده تحویل دبیرخانه گردد

 .ار خواهد شدهرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاددهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق آئین نامه معامالت شهرداري با آنان رفت -6

 .مزایده خواهد بودده برنده ههزینه چاپ آگهی برع -8
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  CNGجايگاه  از بهره برداری عمومیبرگ پيشنهاد قيمت مزايده 

......................................... به کد اقتصادي ............. ..............................به عنوان مدیر عامل شرکت  ...................................به شماره ملی ................................. اینجانب 

، شرایط مزایده، تعهدنامه عدم شمول قانون منع آگهی مزایدهپس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء مسئـولیت در مورد مطالب و مندرجات 

و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل  موجود از لحاظ مذبور  عمومی اسناد مزایده ک ومداخله کارمندان در معامالت دولتی و بطور کلی تمامی مدار

 :انجام موضوع  مزایده پیشنهاد می نمایم که

 ریال................... ..................................... مبلغ کله بموضوع مزایده فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده و قرارداد  .0

 .سال انجام دهم دوبراي  ( ریال ..............................................................................................................................................بحروف)

 :ن برنده مزایده انتخاب شوم تعهد می نمایم کهچنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوا. 0 

 غ بعنوان اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مزایده امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات، حداکثر از تاریخ ابال( الف

 .برنده مزایده تسلیم نمایم

آماده و تجهیز نموده و شروع به کار نمایم و کلیه کارهاي موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و ظرف مدت مقرر در پیمان کلیه امكانات الزم را ( ب

 .مدارک مزایده ارائه نمایم

 .تأئید می نمایم که کلیه ضمائم و اسناد و مدارک مزایده جزء الینفك این پیشنهاد محسوب می شود. 3

این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مزایده گزار قرار گیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نشده  بدینوسیله موافقت و تأئید می نمایم که هرگاه. 3

 .است، این پیشنهاد و ابال غ قبولی به عنوان یك تعهد الزم االجراء براي پیشنهاددهنده تلقی گردد

 

 شرح رديف
 مبلغ پايه 

 (ريال ) ماهيانه 

) مبلغ پيشنهادی ماهانه

 (ريال

 54بلغ پيشنهادی م

 (ريال)اههم

 .......................... ....................... CNG 55.555.555جايگاه از  بهره برداری 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 CNGجايگاه بهره برداری از قرارداد خالصه 

 :طرفين قرارداد  .7ماده

این قرارداد به همراه شرایط و دیگر مدارک الحاقی آن که یك مجموعه غیر ................. مورخ ............... یون معامالت به شماره با توجه به صورتجلسه کمیس

س کارفرما شهردار بافق که از این پبه عنوان  علی نوروززاده سیدقابل تفكیك است و قرارداد نامیده می شود فی ما بین شهرداري بافق به نمایندگی آقاي 

به شماره ملی ........................ به نمایندگی آقاي .......................... و کداقتصادي ................ به شماره ثبت ..................... نامیده می شود از یك طرف و شرکت 

 .امیده می شود از طرف دیگر منعقد می گرددن بهره برداربه عنوان مدیرعامل شرکت که از این پس .................... 

 موضوع قرارداد .5ماده

 CNGاز اداره امور بهره برداري و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و ابنیه جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده جایگاه  موضوع قرارداد عبارت است 

بافق به منظور تولید و عرضه گاز طبیعی فشرده توسط بهره بردار که حدود بلوار انقالب متعلق به شهرداري واقع در  74504548059به شماره اشتراک 

 .وظایف و شرح کار بهره بردار براي اجراي موضوع قرارداد مطابق قرارداد می باشد 

 مدت قرارداد .0ماده

در صورتی که پیمانكار بعد از عقد . سال شمسی خواهد بود دواز تاریخ شروع بكار پیمانكار که بایستی همزمان با عقد قرارداد باشد تا قرارداد مدت  -0-7

اعتراض و ادعاي  قرارداد و به هر دلیل از شروع عملیات استنكاف نماید، کارفرما می تواند ضمانت نامه پیمانكار را به نفع خود ضبط نماید و پیمانكار حق

 .خسارت را ندارد

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت .4ماده

بحروف )ریال .................................. ت موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مبلغ به عدد سال قرارداد و باب دومبلغ قرارداد براي  -4-7

 .پرداخت گردید بصورت اقساطی و به شرح ذیلمی باشد که ( ریال..................................... 

 تضمين تعهدات و حسن انجام كار .0ماده

بعالوه قرارداد  کلمبلغ  درصد02معادل ( ریال ) .................... ریال .. ..............و به مبلغ ............ مورخ ................. ضمانت نامه بانكی به شماره  -0-7

و اجراي  انجام کار صورتجلسه تنظیم از پس تحویل امورمالی گردید کهو تاسیسات جایگاه بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات ریال  0022202220222

 . گردد می مسترد بهره بردار به بهره بردارو درخواست  تعهدات قرارداد و با تائید دستگاه نظارتدقیق، کامل، بدون عیب و نقص و بدون تاخیر تمامی مفاد و 

 بهره بردارتعهدات  .6ماده

و کلیه هزینه هاي اداره جایگاه  اعم پرسنلی ، اداره . بر عهده بهره بردار  می باشد... از مالیات و بیمه و عوارض شهرداري و کلیه کسورات قانونی اعم  -6-7

تلفن و بیمه تأمین اجتماعی پرسنل و بیمه مسئولیت و آتش سوزي جایگاه و نیز  برق، جایگاه و تعمیر نگهداري دستگاهها و بهسازي،پرداخت قبوض آب،

بر عهده بهره بردار می باشد و عملیات جایگاه در ... ه هزینه دیگر براي امكان استمرار سوخت رسانی و بهره برداري از جایگاه و تجهیزات منصوبه وهرگون

رسانی گردد هیچ مرحله و شرایطی نبایستی متوقف گردد و عدم پرداخت و هرگونه سهل انگاري از سوي بهره بردار و عوامل او که موجب وقفه در سوخت 

بهره بردار هنگام تخلیه باید تسویه حساب از قبیل برق،آب، گاز، تلفن، بیمه، مالیات دارایی، عوارض شهرداري و تسویه حساب با . تخلف محسوب می گردد 

واهد گرفت و از این بابت حق اعتراض ارائه نماید در غیر اینصورت مدارک تضمینی وي مورد بهره برداري قرار خ کارفرماکارگران شاغل در جایگاه و غیره به 

 .از مستاجر سلب میگردد

 ش فرآورده هاي نفتی ایران هستند بهره بردار متعهد به ارائه سوخت به خودروهایی است که داراي برچسب سوختگیري معتبر یا تائیدیه شرکت پخ -6-5



 

4 

 

به عنوان حداقل مورد نیاز منظور شده و در صورت می باشد و این نازلها  عدد نازل 6و  ( 0022هوایار ) عدد دیسپنسر 3جایگاه مورد مزایده داراي  :0تبصره

 .نیاز تعداد بیشتر بهره بردار بر اساس ابال غ کارفرما موظف به افزایش این تعداد نازلها  خواهد بود 

شد بدیهی بهره بردار موظف به معرفی یك نفر به عنوانی نماینده فنی در جایگاه می باشد که این فرد لزوماً  بایستی جوابگوي مسائل فنی جایگاه با -6-0

 .در زمان مرخصی و عدم حضور این فرد معرفی فرد جایگزین از سوي بهره بردار ضروري است  است

 . دیپلم جهت انجام عملیات جایگاه الزامی است فوق در جایگاه یك نفر به عنوان مدیریت جایگاه حداقل مدرک تحصیلی  -6-4

میان افراد واجد شرایط جهت انجام موضوع قرارداد به دستگاه نظارت معرفی و پس از تایید صالحیت توسط  نفر را از 0متعهد می گردد  بهره بردار -6-0

از طرف در حال حاضر در جایگاه در حال فعالیت هستند و همچنین افرادي که بدیهی است اولویت با افرادي است که . دستگاه نظارت آن ها را به کارگیرد

 .بوده و ارتباطی به کارفرما ندارد بهره بردارئولیت مسائل خالف قانون احتمالی این افراد نیز مستقیما با مس. کارفرما معرفی می گردد

 .اخراج و بكارگیري هر نیرو باید با هماهنگی ناظر باشد: 0تبصره

ایی که باید طبق قوانین و مقررات پرداخت اضافه کاري کارگران و عیدي، سنوات، حق مسكن، بن کارگري، حق اوالد، مرخصی سالیانه و سایر مزای -6-6

 .به کارکنان پرداخت شود به عهده پیمانكار است

 .نماید بصورت ماهیانه اقدامپرسنل ي اضافه کارنسبت به پرداخت ملزم می باشد در صورت نیاز پیمانكار : 0تبصره

 به ازاي هر نفر پرداخت نمایدسالیانه ریال  0.555.555پیمانكار ملزم می باشد به دستور ناظر  نسبت به پرداخت بن به مبلغ : 0تبصره

 .این بن به غیر از بن قانون کار می باشد

و به کلیه کارگران  دقرار دهشوراي عالی کار مورد اجرا  براساس آئین نامهخود را گران طرح طبقه بندي مشاغل کار می باشد مكلف پیمانكار: 3تبصره

سنوات کاري نیرو در پرداخت حقوق توجه به اینكه کلیه کارگران سابقه کاري بیش از یكسال دارند بایستی با و  دستمزد پرداخت نماید 8براساس گروه 

 .، پایه سنوات همراه با دستمزد پرداخت گردد8و براساس گروه  لحاظ گردد

 .نه مسئولیتی برعهده کارفرما نمی باشدو هیچگو، بایستی توسط پیمانكار در نظرگرفته شود  0322و  0388میزان افزایش حقوق سال : 3تبصره

 .درصد حقوق پایه می باشد که بایستی توسط پیمانكار پرداخت گردد 00حق شیفت کارگران جایگاه : 0تبصره

 .شهرداري در قبال نیروهاي بكارگیري شده از طرف پیمانكار هیچگونه مسئولیتی ندارد -6-1

صوبات اعالم شده از ناحیه شرکت ملی نفت بوده و  بهره بردارمكلف به رعایت نرخها  درجایگاه بر اساس م  CNGنرخ فروش گاز فشرده جایگاه -6-9

 . میباشد 

 onlineانه حفظ و نگهداري از دوربین هاي مداربسته جایگاه و ملزومات مرتبط با آن ، وسایل و لوازم اداري ، رایانه و ملزومات به منظور ایجاد سام -6-8

 .می باشد و در صورت ایراد خسارت پرداخت هزینه هاي آن بعهده بهره بردار می باشدو ثبت اطالعات به صورت مستمر بر عهده بهره بردار  

هده بهره بردار  بوده ، لیكن به جهت تخصصی بودن امر در طول مدت قرارداد بر ع CNGنگهداري و تعمیرات تجهیزات : نگهداري و تعمیرات  -6-75

داشت و تعمیرات با نگهداري و تعمیرات و تجهیزا ت مزبور ، بهره بردار  متعهد  و مكلف گردید در طول مدت  قرارداد  بر اساس آئین نامه بهره برداري ، نگه

منصوبه در جایگاه را امضاء کند و نسخه اي از قرارداد منعقد شده بهره بردار با شرکت هاي صالحیت دار و متخصص قرارداد نگهداشت و تعمیرات  تجهیزات 

 .شرکت مزبور تحویل کارفرما گردد 

 .است 08/20/80تاریخ تحویل جایگاه : تبصره

 . انجام تعمیرات جزئی ساختمان خرابی ها در تاسیسات از زمان تحویل بر عهده بهره بردار می باشد  -6-77
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در صورت بروز نقص فنی در هریك از تجهیزات جایگاه که منجر به تعطیلی جایگاه نشده باشد بهره بردار موظف است ظرف مدت حداکثر یك  -6-75

 . و باعث تعطیلی جایگاه شود  شیفت کاري نسبت به رفع نقص اقد ام نماید

در صورت بروز نقص فنی در هریك از تجهیزات که منجر به تعطیلی جایگاه گردد بهره بردار موظف است حداکثر ظرف مدت یك ساعت نسبت به  -6-70

 . انجام اقدامات اولیه و اطالع به کارفرما و شرکت تعمیرات اقدام و در اسرع وقت نسبت به رفع نقص اقدام نماید 

انچه هره بردار حق باز کردن قطعه و یا قطعاتی از تجهیزات جایگاه را براي استفاده و نصب بر روي سایر تجهیزات جایگاه نداشته و ندارد و چنب -6-74

 . موردي مشاهده گردد تخلف محسوب شده و برابر مقررات جاري با آن برخورد خواهد شد 

بردار موظف است لباس کار متحد الشكل و تجهیزات ایمنی انفرادي متناسب با نوع کار و مورد تائید واحد ایمنی و بهداشت محیط زیست بهره   -6-70

 . براي کارکنان جایگاه تهیه و به نظافت واستفاده آنان از لباسها و تجهیزات مورد نظر نظارت مستمر نماید 

، پیمانكار موظف است نسبت به انجام در صورت اعالم دستورات و مقررات قانونی مبنی بر انجام تغییرات و اصالحات در جایگاه جهت افزایش کارمزد -6-76

کارمزد از تاریخ تغییر به پیمانكار تعلق می گیرد و در صورت افزایش نرخ کارمزد مربوط به سنوات و تاریخ تغییرات و اصالحات با هزینه خود اقدام و افزایش 

 .قبل از انجام تغییرات و اصالحات، این افزایش نرخ به شهرداري بافق تعلق می گیرد

 .به شهرداري بافق تعلق خواهد گرفت پایان قراردادتا  در صورت افزایش نرخ کارمزد بدون انجام تغییرات و اصالحات، این افزایش نرخ: تبصره

د پیمانكار مكلف است نسبت به کنترل کنتورهاي میترینگ اقدام نماید و در صورت وجود تفاوت نسبت به رفع ایرادات و اشكاالت با مسئولیت خو -6-71

  .اقدام نماید و شهرداري از بابت کم و کسري هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

 خسارات و مرخصی و عیدي و پاداش و کار سابقه منجمله کار قانون در مندرج حقوق سایر و بردار بهره پرسنل ماهانه مزایاي و حقوق تمام پرداخت -6-79

 کسر و اجتماعی تامین نظر از مزبور کارکنان نمودن بیمه هاي هزینه نیز و کار قانون اجراي از ناشی هاي هزینه سایر و حساب تسویه هاي هزینه و اخراج

 بهره و باشد می بردار بهره هزینه و بعهده تماما0  بردار بهره پرسنل اخراج و استخدام خصوص در متصور هاي هزینه دیگر و حقوق مالیات نیز و بیمه حق

 خسارتی یا و حادثه آنها ایترع عدم اثر بر صورتیكه در است موظف بردار بهره و دارد می مبري و مصون مسئولیتها و مخارج اینگونه بابت از را کارفرما بردار

 .بود خواهد وارده خسارت جبران مسئول مستقیماً و راساً بردار بهره شود وارد


