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 تعالی بسمه

 شهرداری خمین

ری قرارداد   ،  شهرداری خمین یسی ان ج  گاهای جاز  بهره ربداری   واگذا

ی واقع رد   ن نماز ،ابتدا گانلپاگ  ادهجمیدا  صورت اجاره ب ،  ی
                         

 

 شهرداری خمین طرف اول : 
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 ..............مورهخ ..... ............ه ..رب اساس صورتجلسه کمیسیون معامالت شمار
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 اجارهقرارداد 
 

 فیمتابین                  این قرارداد به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است  و ییمتان مامیتده متی شتودت در تتاری.            
نتدگی آقتای   ای       بته مم ت و شترک                       مامیده می شود از یتک ستو   موجر مالک یا یان که در این ییمانشهرداری خمین به ممایندگی آقای ابوالفضل مرتض

یتده متی شتود    یا بهره بردار  مام ستاجر ور این ییمان مده                     به شماره ثبتی                  و کد اقتصادی                          شناسه ملی                          ک
 از سوی دیگر طبق مقرارت و شرایطی که در اسناد و مدارک این ییمان درج شده اس  ت منعقد می گردد 

 

 طرفین قرارداد   :1 ماده
ش کوچته خطیتش شتماره تمتا      بمت  -بلتوار شتهید بهمتتی    –موجر : شهرداری خمین به ممایندگی آقای ابوالفضتل مرتضتیان بته ستم  شتهردار بته ممتامی خمتین          –الف 

08646333433 
 وتمتا                       مارهشت             مستاجر یا بهره بردار  :  شرک                         به ممایندگی                         به سم  مدیرعامل شرک  به ممتامی       –ب 

             به شماره ملی                     و کدیستی         
 

 موضوع قرارداد  :2ماده 
ت ختذ سترقفلی   ابصورت اجاره بدون  ( شهرداری خمینCNGجایگاه توزیع و فروش گاز طبیعی فمرده شده )واگذاری بهره برداری از  موضوع قرار داد عبارت اس  از

   میدان مماز خمینواقع در 
اد قترارداد و  و ستاختمامهای عنتوان شتده در مفت     ت عرصته ت تاسیستات تجهیتاات س ت مگهداشت  و تعمیترات   منافع و حراواگذاری بهره برداری از شرح موضوع قرارداد : 
هتره بتردار بصتورت    بتوسط متوجر بته   ت ت بلوار ورودی جاده گلپایگان میدان مماز خمینجایگاه توزیع و فروش گاز طبیعی فمرده شده واقع در  صورتجلسه تحویل اموال

ریت حراست ت  و امجتا  و یرداخت  کلیته هاینته هتای مترتبط بتا بهتره بتردا          فروش گاز طبیعی فمرده شرده برابر مرخ مصوب وزارت مفت  که شامل اجاره فاقد سرقفلی 
قترار   منتدرجات مطتابق  ار توسط مستاجر و یا بهره بردبه موجر قرارداد  5مگهداش  و تعمیرات تجهیاات و ابنیه فوق الذکر در ازای یرداخ  اجاره بهای مندرج در ماده 

ظتیم صتورت مجلت     از تاری. تن وو از محل و ممخصات آن اطالع کامل ییدا مموده و دستورات دستگاه مظارت داد حاضر و مقررات حاکم که به روئی  مستاجر رسیده 
حمتا کتان او   لتو خیتار غتبن فا   اختیارات متصتوره و تمامی  با امضای این قرارداد مستاجر تاقرار به تصرف عین جایگاه را می مماید تا تاری. اتما  و یا فس. قرارداد تحویل

  ممودافحش را از خود اسقاط 
 

 :  اسناد و مدارك3 ماده 
 این ییمان ت شامل اسناد و مدارک زیر اس  : 
 میباشد. شامل مفاد مندرج در این دفترچه قرارداد حاضرکهالف ( 

 جایگاه. اموال ل و تحولصورتجلسه تحویواحق موضوع قرار داد که عبارتست از توابع و لب (  
 

    مورد اجاره :  4ماده 
 اموالت  مطابق با صورتجلسه تحویل و تحول موصوف زمین و مستحدثات و کلیه تاسیسات و قطعات و دستگاههای موجود در جایگاه 

( مطتابق  CNGه )جایگتاه عرضته گتاز طبیعتی فمترده شتد       تبصره : امجا  کلیه امور بهره برداری و مگهداش  و تعمیرات تجهیاات و حفظ و حراس  از تاسیسات و ابنیه
 ضوابط قرار داد حاضر و مقررات آمده ی حاکم بعهده مستاجر می باشد و در این رابطه شهرداری هیچ گومه مسئولیتی مدارد 

 

 مبلغ قرار داد :  5ماده 
ضتافه گردیتده و از مستتاجر وصتول     مالیات بتر ارزش افتاوده بته ایتن مبلتغ ا       %9) میباشد که مبلغ اجاره بهاء بصورت مقطوع و ماهیامه مبلغ                              ریال

وق را یرداخت   ردیده مبالغ فت )با استعال  از اداره امور مالیاتی در خصوص مممول بودن این قرارداد(( ت از این رو مستاجر به موجش این قرارداد متعهد و ملتا  گمیگردد
 مماید 

رفتته  طترفین قترار گ   رت اجاره بدون سرقفلی منعقد شده و مبلغ ماهیامه آن بمرح کمیسیون معامالت بعمل آمده بمرح فوق تعیتین و متورد توافتق   این قرار داد بصو -
 اس  که مستاجر ملا  و مکلف اس  یرداخ  مماید 

ر اجترای  و متعاقبتا  د  ق دارد بدواً مسب  به قطع ختدمات اقتدا   در صورت عد  یرداخ  یا تاخیر در یرداخ  مبلغ ماهیامه که بیش از یکماه بطول امجا  شهرداری ح -
 مفاد قرارداد مسب  به فس. یکجامبه و تخلیه محل و مطالبه و برداش  خسارت اقدا  مماید 

 رد یرداخ  کلیه کسورات قامومیت شامل بیمه قرارداد و     بعهده بهره بردار میباشد و شهرداری هیچگومه مسئولیتی در این خصوص مدا -

 



 

 
 

  
 

 

 

 ...................... ماره : ش

 ......................   تاریخ:

 ......................  :پیوست

 38818-13368کدپستی:    46233306مابر :ن     46233301-5خمین :میدان انقالب .کوچه شهید ناصر عزیزیان     تلفن:          

راجتع  کتا  صتاده از م  عد  فعالی  مستاجر به هر عنوان و به هر دلیل )از جمله قطع گاز ت قطع برق ت خرابتی تجهیتاات و دستتگاههای جایگتاه ت مبتوده قطعتات و اح       -
تعهتد بته   شد و مستاجر م مستاجر مخواهدقضائی ت ابطال مجوز فعالی  توسط مراجع ذیصالح و سایر موارد( در مدت قرار داد مامع از یرداخ  اجاره ماهیامه از سوی 

 یرداخ  مبلغ قرار داد در هر شرایطی می باشد 

ود تراضتی را از خت  چنامچه در هر صورت در حین قرار داد با مصوبه دول  مرخ فروش گاز و یا حق العمل کاری )کارماد( افاایش یا کاهش مستاجر حق هرگومه اع -
 وق عابات آبت بتر ای ماهامه را یرداخ  ممایدت یرداخ  کلیه هاینه های مربوط بته خریتد گتاز و هاینته مصترفی اممت      سلش و ساقط می مماید و می بایس  اجاره به

عتدیل مخواهتد   ه هتیچ عنتوان ت  تلفن به عهده مستاجر می باشدت تغییر در هریک از اجاای بهای تما  شده و سود ییمان تاثیری در مبلغ اجاره بهاء مداشته و این مبلتغ بت  
 داش  

 

 مدت قرار داد  :  6اده م
حتداکرر تتا تتاری. یکستال     )قرارداد  تآن با توافق و تراضی طرفین ماه می باشد و ی  از 3به مدت  جایگاه به بهره بردارولین صورتجلسه تحویل مدت قرار داد از تاری. ا

 مدارمد  قرارداده تمدید هیچکدا  از طرفین الاامی ب الز  به ذکر اس  تی  از امعقاد قرارداد( قابل تمدید میباشد
خلیته و  تاد را ظترف یتک هفتته    فس. و یا اقاله و     محل موضوع قرار داتما  مدت قراردادت خاتمهت به هر دلیل از جمله  یایان قراردادمستاجر ملا  اس  ی  از   تبصره :

درصتد   داخت  مبلتغ یتن    رل زمان تصرف همامند اجترت المستمی مستتاجرملا  بته یر    تحویل شهرداری مماید و اال به ازاء هر روز تاخیر در تخلیه عالوه بر تادیه اجرت الم
تحویتل   ووضوع قرار داد مستاجر مکلف اس  در یایان مدت و فس. قرار داد مسب  به رفع تصرف از جایگاههای مهیامه بعنوان وجه التاا  می باشدت آخرین اجاره بهای ما

 یتاز بته تمتریفات   سوی شهرداری با تنظیم صورتجلسه اقدا  مماید  در غیر اینصتورت شتهرداری متی توامتد راستاً بتدون م      آن به شخصی  حقیقی یا حقوقی معرفی شده از 
 وز مستتاجر ستلش   اا قضائی و با تنظیم صورتجلسه  مسب  به تصرف جایگاه و تحویل آن به شخصی  حقیقی یا حقوقی مورد مظر اقدا  مماید و حق هر گومته اعتراضتی ر  

 .دساقط می باش
 

 بهره بردار :تعهدات  : 7ماده 
تجهیتاات   ی امجا  شده ترهابهره بردار از روز تحویل گرفتن محدوده ییمان تا زمان تنظیم صورتجلسه تحویل اموال به شهرداری موضوع ییمان ت مسئول حفظ و مگهداری کا (1

   او قرار دارد ت ماشین آالت و تاسیسات ت زمینها ت تاسیسات و بناهایی اس  که زیرمظر و مراقب
امین تت و ابنیته و میتا    کلیه هاینه های مربوط به اداره جایگاه اعم از فعالی  در زمینه بهره برداری صتحی  و مگهداشت  مناستش و تعمیترات تجهیتاات و تاسیستات      پرداخت  (2

و  دستتورالعملها  ابق بتا روتینهتا و چتک لیستتها و بتر استا       قطعات یدکی و مصرفی استامدارد جه  تعمیرات جائی ت موردی ت دوره ای  و استامدارد بته هتر شتکل کته مطت     
رکتای  مکمتور و شترک  یختش فرآوردهتای مفتتی منطقته        CNGکاتالوگهای ارائه  شده توسط سازمده تجهیاات و همچنین توصیه ها و دستتورالعملهای متدیری  طترح    

 صورت می یذیرد در تعهد و برعهده مستاجر می باشد 

به هتیچ وجته    کمور باشد ت  CNGجمله شرکتهای تعیین صالحی  شده جه  مگهداری و تعمیرات بر حسش موع تجهیاات از سوی مدیری  طرح  چنامچه مستاجر خود را از (3
ا شترکتهای  اد بت روع قترار د ن شت مجاز به تعمیرات و مگهداش  و بهره برداری بطور همامان در جایگاه ممی باشد و مستاجر ملا  به عقد قرار داد تعمیرات و مگهداش  از زما

 شرک  ملی یخش فراورده های مفتی ایران و با تاییدیه شهرداری می باشند  CNG دارای مجوز تعمیرات و مگهداش  از سوی مدیری  طرح 
  تعمیتر و  ستط شترک  هر گومه تعمیرات و همچنین تعویض قطعات مربوط به دستگاهها و تجهیاات جایگاه اعم از جائی و کلی همچنین تعتویض روغتن کمپرستور بایتد تو     (4

ی و ا همتاهنگی کتبت  و بت مگهداش  طرف قرار داد مستاجر )اشخاص و ممایندگی های مجاز ت متخصص و ماهر که صالحی  فنی آمها مورد تائید مراجع قامومی ذیربط باشتد(  
ات میتا  وچکترین تعمیتر کا  یذیرد تاکید می گردد جه  امجا  قبلی و حضور مماینده شهرداری با اخذ مجوز های الز  حسش مورد از کارخامه سازمده و یا مرجع ذیربط امج

همتاهنگی   اه متدارد مگتر بتا   به هیچ وجه حق جابجایی قطعتات را در جایگت   بهره برداراخذ مظر و هماهنگی با شهرداری قبل از هرگومه اقدا  می باشد ضمنا  بهره برداروظیفه 
  ضتمناً  دمظر قترار گیترد  ملی یخش فرآورده های مفتی  تجهیاات جایگاه که در اختیار مستاجر قرار گرفته باید مشهرداری ت  الز  بذکر اس  رعای  دستورالعملهای شرک  

ر متورد  دگتردد   ضتمنا    اریتهیه قطعات یدکی باید صرفا از کارخامه سازمده امجا  یذیرد و الشه )داغی( قطعات در زمان تعویض جه  اقدامات بعدی تحویل مماینده شهرد
اری کارشتنا  شتهرد   وطعه ای تعویض گردد و یا تعمیر و یا از کدا  شرک  سازمده خریداری شود و یا از کدا  موارد مصرفی استتفاده شتود در مهایت  مظتر متاظر      اینکه ق

 ممی توامد در اینگومه موارد بحث هاینه کمتر را مطرح مماید  بهره بردارمالک عمل خواهد بود و 
واقص بتا  مت وره ای و رفتع  دبا عنای  به اتما  مدت گارامتی تجهیاات جایگاه راساً و به هاینه خود مسب  به امجتا  ستروی  هتا ت تعمیترات      مستاجر ضمن العقد متعهد شد که (5

داد  قترار  طترف اطالع و حضور مماینده شهرداری ی  از اخذ مجوزهای الز  حسش مورد از کارخامه ستازمده و یتا مرجتع ذیتربط ت توستط شترک  تعمیترات و مگهداشت          
شتامل   است  هاینته هتا    یهیمستاجر )اشخاص)شرکتها و ممایندگی های مجاز( متخصص و ماهر که صالحی  فنی آمها مورد تائید مراجع قامومی ذیربط باشد اقدا  ممایدت  بتد 

در  مفتتی جایگتاه کته    شرک  ملی یخش فرآورده هایذکر اس  رعای  دستورالعملهای ه تما  موارد از جمله خرید قطعات ت دستماد و سایر موارد مرتبط می گردد   الز  ب
 نصتورت اهد بتودت در غیرای ت بهره بردار متعهد به جبران خسارات وارده خودر صورت ورود خسارت به تاسیسات جایگاهتمستاجر قرار گرفته باید مد مظر قرار بگیرد  اختیار

  تضمین قرارداد قابل برداش  میباشداز محل جبران خسارت وارده 

ت ه مظتارت میباشتد  مالک تصمیم گیری در خصوص تمخیص و برآورد خسارات وارده به تاسیسات جایگاه و تعیین میاان تقصیر بهره بردار در بروز آنت تمخیص دستتگا  ره :تبص
عتترا  در ایتن   ااد حتق هرگومته   ا بتا امضتای ایتن قترارد    بهره بردار با علم به این موضوع و با توجه به مختار بوده به شرک  در ماایدهت مسب  به امعقاد قرارداد اقدا  ممتوده لتذ  

 خصوص را از خود سلش مینماید 
 کلیه تجهیاات جایگاه بایستی بصورت دوره ای و بر اسا  توصیه های شرک  سازمده تجهیاات هر روز مورد بازدید قرار گیرمد  (6
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 خواس  شهرداری در موارد مورد مظر اقدا  مماید مستاجر متعهد می گردد تا مسب  به ارائه آمار و اطالعات صحی  مورد در  (7
اکرر میتاان  بتر بیمته تتا حتد    ( ماد یکی از شترکتهای معت  مستاجر متعهد شد مورد قرار داد را با هاینه خود در مقابل کلیه خسارات ماشی از حوادث )آتش سوزی ت زلاله و    (8

جر متعهتد شتد     همچنتین مستتا  آالت و بیمه مامه آتش سوزی باشتد  ید شامل بیمه مامه شکس  تجهیاات و ماشینممکن در مدت زمان قرار داد بیمه مماید  این بیمه مامه حتما با
ا متی بایست    ن بیمته مامته هت   ایت  کلیه کارکنان و اشخاص ثالث را در مقابل کلیه خسارات جامی و مالی ماشی از بروز هر گومه امفجار و آتش سوزی  در جایگاه بیمه مماید که

. و یتا  ناً در صتورت فست  مامه مسئولی  مدمی اشخاص ثالث و مسئولی  مدمی ماشی از آتش سوزی و بیمه مامه مسئولی  مدمی کارفرما در قبال کارکنان باشد  ضتم شامل بیمه 
جوه ممتی باشتد و   واف  وجهی از ب  مستحق دریاقاله قرار داد حقوق و یا ماایای قامومی استفاده از بیمه ها در باقیمامده مدت اعتبار از آن موجر می باشد و شرک  از این با

ود  ضتمن  رداری خواهتد بت  ه بت تحویل اصل بیمه مامه ت آزاد سازی ضمام  مامه بامکی مستاجر ممروط بر آمکه منبع دیگری مباشد منوط به تحویل اصل بیمه مامه ها جه  بهتر 
خستارات و یتا    سارات وارده به هر دلیل توسط شترک  بیمته گترت مستب  بته یرداخت  تمتا        آمکه مستاجر متعهد گردیده که در صورت عد  یرداخ  تما  و یا قسمتی از خ

ضتمن   باشد و مستتاجر می کسری آن حسش مورد بالفاصله بعد از ابالغ به وی در وجه موجر اقدا  مماید مرجع تعیین ورود و میاان خسارات وارده در این خصوص شهرداری
 ا کیفری علیه موجر را در این خصوص تما  موارد فوق الذکر در کلیه مراجع قضائی از خود ساقط ممود العقد حق طرح هر گومه شکای  حقوقی و ی

فاقتد یوشتش    دکته چنامچه خسارتی متوجه تجهیاات و تاسیسات و ماشین آالت و لواز  مربوط و اشخاص ثالث و کارگران و خودروهای در حتال ستوختگیری و غیتره گرد    (9
 ده مستاجر میباشد بیمه باشد جبران خسارت بعه

 مستاجر مکلف اس  در صورت درخواس  کتبی شهرداری مسب  به ارائه بیمه مامه های مذکور به دستگاه مظارت اقدا  مماید  (10
بتوط بتا هاینته    تامدارهای مرست او  مستاجر می بایس  مسب  به تامین و استقرار کلیه لواز  و وسایل اطفاء حریق در جایکاه اقدا  ممایدو مسش به شارژ بموقع آمها طبق ضوابط (11

 خود اقدا  مماید 
ص و یتا  و توستط هتر شتخ    اانمستاجر ضمن العقد متعهد شد بالفاصله بعد از اعال  شهرداری ت مسب  به جبران کلیه خسارات وارده به مورد اجاره بته هتر دلیتل و بته هتر میت       (12

ت صتورتیکه خستار   آن هر دو به تمخیص شهرداری اقدا  مماید ضمن آمکه متعهد گردیتد در  اشخاصی که حادث و وارد شده باشد ی  از تایید ورود خسارت و تعین میاان
بمترح فتوق    ر جبتران خستارت  ه بت بدلیل عد  امجا  بموقع سرویسهای الز  و یا تعمیرات و مگهداری تجهیاات و تاسیسات و ابنیه جایگاه به مورد اجاره وارد شده باشدت عالو

ری یتن خصتوص شتهردا   سارت وارده به شهرداری بالفاصله بعداز ابالغ اقدا  مماید مرجع تمخیص تعیین مبلغ خستارات قابتل یرداخت  در ا   مسب  به یرداخ  مبلغی معادل خ
و  راجتع قتامومی  ما  میباشد و مستاجر ضمن العقد حق طرح هر گومه شکای  حقوقی و یا کیفری علیه شهرداری را در خصوص تمتا  متوراد منتدرج در ایتن متاده را در تمت      

 قضائی از خود ساقط ممود 
ر موجته  و چنامچه بدون عتذ  ساعته در طی شبامه روز جایگاه را فعال مگاه داشته و مسب  به ارائه خدمات به ممتریان حائا شرایط اقدا  مماید 24مستاجر مکلف اس  بصورت  (13

هرداری یرداخ  ممایتد  تمتخیص   ماهیامه قرار داد را به ش اجارهمعادل مبلغ  %5ز باید هر یک از دیسپنسرهای جایگاه غیر فعال گردد به ازای هر دیسپنسر غیر فعال در هر رو
ر ایتن  مات شتهرداری د قتدا عد  فعالی  و موجه و غیر موجه بودن عد  فعالی  دیسپنسرها با شهرداری می باشد ضمن آمکه مستاجر ضمن العقد هر گومه اعترا  بته مظتر و ا  

 قضائی از خود ساقط ممود خصوص را در کلیه مراجع قامومی و 
صتاق گردیتده   توسط مراکا مجاز تجهیا گردیده و برچسش مخصوص بر روی آمهتا ال  CNGمستاجر می بایس  صرفا به خودروهایی که به سیستم مجاز استفاده از سوخ   (14

 وص بعهتده بهتره  حادثه در صورت سهل امگاری در ایتن خصت   مراجع ذیصالح ارائه خدمات ممایدت ییامدهای ماشی از  بروز هرگومه با مرخ مصوب فروش وضع شده از سوی
 بردار میباشد 

ال بتا بکتارگیری از   ست ستاعته و در کلیته ایتا  تعطیتل و غیتر تعطیتل        24کلیه تاسیسات و ابنیه از موجود در جایگاه بصتورت   وظیفه حراس  فیایکی )مگهبامی( و صیام  از (15
ده دیتد ایتن   یته وقتایع محتدو   در جایگاه میبایس  دائماً روشن و سالم باشتند و کل  دوربین های مصش شده ه بردار میباشدتاشخاص امین و فاقد سوء ییمینه کیفری ت بعهده بهر

وضتوع قترار داد   امتوال تحتویلی م  خستارت وارده بته   سترق   و یتا   در هر حال مسئول جبران هر گومته   بهره بردار  دوربینها میبایس  بصورت کامل ضبط و مگهداری شود
و  یورود مبتادی  کلیته محتدوده ییمتان و کنتترل    اقدامات حفاظ  فیایکتی )مگهبتامی و امتظامتات( شتبامه روزی از امتوال موجتود در       مگهبان میبایس  جه  امجا  ت میباشد
 ی و رعایت  متوارد  حفاظت  فترد  امین وسایل ایمنی و بهره بردار میباشدت تثب  وقایعت امعکا  گاارشات مربوطه به صورت شفاهی و کتبی به  در محدوده ییمان و یخروج

بتدیهی است     نتی مگهبتان متدارد    هیچگومه مسئولیتی در قبال ایم شهرداریو ایمان میباشد ایمنی بر اسا  قوامین کار در مورد کار مگهبامی و سایر امور محوله تماما به عهده 
یتی هتیچ مستئول   رداریشته خواهد بتود و   بهره برداربران خسارتهای وارده به عهده در صورت بروز هر گومه حادثه ماشی از کار که منجر به فوتت مقص عضوت و    شود ت ج

  یداایای قامون مگهبامی اقدا  مماضمنا مستاجر باید طبق قامون کار و سایر قوامین و مقررات مربوط مسب  به یرداخ  م در قبال آن مخواهد داش 
ایتن تتابلو    هره برداری ازری امجا  یذیرد   بدیهی اس  تمامی هاینه های مربوط به ساخ  ت مصش و مگهداری و بمصش تابلو جایگاه و عنوان مندرج در آن مطابق مظر شهردا (16

 ها بعهده مستاجر خواهد بود و مستاجر مکلف اس  در خاتمه قرار داد به هر دلیل مسب  به تحویل سالم آن به شهرداری اقدا  مماید 
ورد قترار داد و  که بته مهتوی مت    مه ها ت دستورالعمل ها ت بخمنامه ها و استامدارهای وضع شده توسط مراجع قامومی و ارگامهای ذیربطرعای  کلیه  قوامین و مقررات ت آئین ما (17

 میا یرسنل آن مرتبط میباشد و میا مسئولی  عواقش ماشی از عد  رعای  و یاسخگوئی به مراجع ذیربط از هر جه  بعهده مستاجر می باشد 
حتوه امجتا    وص چگومگی و مد متعهد شد تا ی  از امضاء این قرار داد ت تمامی دستورالعملهای قبلی و بعدی ابالغی شهرداری و ارگامهای ذیربط را در خصمستاجر ضمن العق (18

مستامی  ا شترایط میتروی   تمجا  کتار  تعمیرات ت بازدیدها ت و سرویسهای دوره ای تجهیاات و تاسیسات ت تهیه و تعویض قطعات یدکی ت مگهداری ت ایمنی ت بهداش  ت ساعات ا
ء ممایتد و ممتی   رعایت  و اجترا   ختود وآموزش و تامین لواز  مورد میاز آمها از قبیل کفش ت لبا  ت وسایل ایمنی ت مگهبامی و حراس  ت حفاظ  و     را ی  از ابالغ با هاینه 

مکته حتق هتر گومته     ممایتد  ضتمن آ   ت عد  صرفه اقتصادی و یا سایر دالئل از امجا  آمها خودداری توامد به بهامه عد  درج و یا مخالف  با مفاد قرار داد ت داشتن هاینه اضافی
اء اد ایتن متاده جت   ستتن اعترا  در مراجع قامومی و قضائی را در خصوص موارد مذکور و اقدامات شهرداری را از خود ساقط متی ممایتدت لتذا دستتورالعملهای صتادره بته ا      

 بود الینفک این قرار داد خواهند 
ملکترد ختود و   ی عمستاجر موظف اس  در صورت درخواس  شهرداری گاارش ماهیامه عملکرد خود را به شهرداری در هر ماه ارسال مماید و مستاجر موظف بته یاستخگوئ   (19

 سازمامهای ذیربط خواهد بود 
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ک موضتوع قترار   ی و تلفن اختصاصی و همچنین سایر هاینه های ممترمستاجر متعهد و مکلف اس  هاینه های آب ت برق ت گاز مصرفی ت سوخ  و شارژ کپسول آتش ممام (20
از موعتد مقترر    روز بعتد  10داد که توسط شهرداری و ارگامهای ذیربط تعیین میگردد را یرداخ  مماید و در صورت عد  یرداخ  هاینه های مذکور حداکرر ظرف متدت  

 ارد ممایدت ایمان موظف اس  در هر شرایطی کپسولهای آتش ممامی را آماده بکار مگهدن قرار داد برداش  و هاینه ای 10موجر میتوامد از محل ماده 
ارک یت ارکینگ و تیتر  ه یمستاجر ضوابط و شرایط ابالغی از سوی شهرداری مربوط طی صورتجلسه )با حضور مستاجر و مماینده شهرداری ( مسب  به اخذ خسارتهای وارده ب (21

ا  هرداری بتا امجت  شت ق ت آسفال  ت محوطته ت تاسیستات ت دیتوار و ابنیته از وارد کننتدگان خستارت اقتدا  و بتا همتاهنگی واحتد فنتی            از جمله جداول میوجرسی ت تیرهای بر
 صورتجلسه ملا  به ترمیمی و مرم  قسمتهای تخریش شده می باشد 

 صرفی جایگاه به شهرداری اقدا  مماید برقت آب و تلفن مت مستاجر موظف اس  در یایان هر ماه مسب  به ارائه اصل فیمهای یرداخ  شده  (22
 روز یکبار مسب  به تسویه حساب گاز مصرفی جایگاه اقدا  و اصل فیش یرداختی را به شهرداری ارائه مماید  10مستاجر موظف اس  هر  (23
  رداری می باشدی اس  تمخیص این موضوع با شهتعمیرات جائی و سایر اموری که در جه  استفاده بهتر از مورد اجاره امجا  میگیرد بعهده مستاجر می باشد بدیه (24
فع و     بته  نتا صتل  و صتل  م   ی تمستاجر حق واگذاری محل یا موضوع قرار داد را جااً و یا کالً مماعاً و مفروضاً یا به هر صورت دیگر اعم از ممارک  ت وکال  ت مماینتدگ  (25

 ق  کتبی و قبلی شهرداری مدارد اشخاص حقیقی یا حقوقی با قرار داد کتبی یا شفاهی بدون اخذ مواف
ا رست  ختدمات ختود    ف ااخذ هر گومه مجوز قامومی در رابطه با شغل مستاجر از مراجع ذیربط طبق قوامین و مقررات موضوع بعهده مستاجر بوده و همچنتین مستتاجر موظت    (26

 مطابق ضوابط مراجع ذیصالح ارائه مماید و از این باب  شهرداری هیچگومه مسئولیتی مدارد 
 ود شیبایس  امجا  کسش موافق  قبلی و کتبی شهرداریت م هر گومه تغییر و یا تبدیل ولو جائی در ساختمان ت تاسیسات ت محوطه موضوع قرار داد ممنوع اس  مگر با (27

و یتا   ه متوردی ممتاهده  ه مداشتته و متدارد و چناچت   مستاجر حق باز ممودن قطعه و یا قطعاتی از تجهیاات جایگاه را برای استفاده و مصش بتر روی ستایر تجهیتاات جایگتا    تبصره: 
اههای سووتت  چنانچه بهره بردار از قطعات این جایگاه در سایر جایگ شهرداری با آن برخورد خواهد ممودتگاارش گردد تخلف محسوب شده و برابر مقررات جاری ت 

رداد میباشود،  به منزله سرقت تلقی و عالوه بر اینکه بتنهایی از موارد فسوخ قورا  استفاده نماید و یا آنها را بفروش رسانده و با قطعات مشابه جایگزین سازد، 
 دارای پیگرد قضایی نیز تواهد بود.

 تبی شهرداری کو مستاجر به هیچ عنوان حق تغییر و یا تداخل شغل ولو با شغل ممابه و یا تاییدیه محل و یا موضوع قرار داد را مداردمگر با موافق  قبلی   (28
گومته کتارماد   دهتد و لتذا هر   ی بایس  کلیه اقدامات و اخذ تائیدیه های الز  و هاینه های مربوط به امجا  بازرسیهای ادواری و استامدارد ستازی جایگتاه را امجتا    مستاجر م (29

 متعلقه در زمان مدت قرار داد متعلق به مستاجر می باشد 
 موق  یا دائم را مدارد مستاجر مجاز به استفاده مسکومی از محل موضوع قرار داد بصورت  (30
بته   اساً بدون میتاز رت شهرداری مخیر اس   مماهده این تخلفمستاجر مجاز به تعطیل ممودن موضوع قرار داد بدون کسش موافق  کتبی و قبلی شهرداری میس  و در صورت  (31

 دریاف  مماید  د قراردادبا توجه به مفامراجعه به مراجع قضائی  مسب  به فس. قرار داد اقدا  و خسارت ماشی از آن را 
 ید   و اجراء مماعایمستاجر مکلف اس  کلیه بخمنامه های صادره از طرف شهرداری و قوامین مظا  صنفی شرک  ملی یخش فرآورده های مفتی سایر مقررات ذیربط را ر (32
بطتور کلتی    ای  امور بهداشتی و مصتش کپستول اطفتاء حریتق و    مظاف  و حفظ بهداش  محیط و رعای  مسائل ایمنی و زیس  محیطی ت کاش  و مگهداری فضای سبا و رع (33

ا هرگومته  ضتمن حفظ موضوع قرار داد از هر جه  بعهده مستاجر اس    ضمنا سروی  های بهداشتی بصورت شتبامه روزی متی بایست  بتاز و مگهتداری و حفاظت  گردمتد        
موبت  عتد     رف گردد و در صورت عد  امکان سروی  دهی در این خصتوص بته ازای هتر   خرابی شیر آالت و تعمیرات جائی مورد میاز میا می بایس  در اسرع وق  برط

مه مستتاجر کستر   ز ضتمامتنا ریال جریمه در مظر گرفته خواهد شد که در صورت عد  یرداخت  ا  10000000مظاف  یا عد  امکان سروی  دهی یا عد  امجا  تعمیرات مبلغ 
 بردار میباشد می گرددت تامین کلیه مواد شوینده بعهده بهره 

حویتل  یتل و تحتول ت ت  تحومستاجر موظف اس  عین مستاجره را با تمامی توابع و لواحق مذکور در ماده یک این قرار داد که به هنگتا  امعقتاد قترار داد طبتق صورتجلسته       (34
اد دایتن قترار   ضتمین  ترآورد ممتوده و از محتل   را راستاً بت   گرفته به هنگا  تخلیه به همان محو تحویل شهرداری مماید و در صورت بروز خسارت موجر مجاز اس  میتاان آن 

 برداش  مماید و مستاجر باید عین لواز  و قطعات تحویل را متناسش با کمی  و کیفی  و موع کارخامه سازمده به موجر تحویل دهد 
ف یتک هفتته   رار داد را ظرا اقاله آن مستاجر مکلف اس  محل و موضوع قدر صورت خاتمه قرار داد به هر محو اعم از امقضای مدت ت فس. ت امفساخ ت بطالن به هر دلیل و ی (35

نتد اجترت   متان تصترف همام  ل زتخلیه و تحویل شهرداری مماید واال بر اسا  قوامین  مقررات موضوعه اقدا  و به ازای هر روز تاخیر در تخلیه عالوه بر تادیته اجترت المرت   
 ب  مال االجاره ماهیامه به عنوان وجه االلتاا  می باشد مبلغ ثا %5المسمی مستاجر ملا  به یرداخ  مبلغ 

 ممیباشد  1337مستاجر اقرار می مماید که مممول قامون مداخله کارکنان دول  در معامالت دولتی مصوبه دی ماه  (36
 د عر  دید مصرف کنندگان می باشطبق تعرفه مصوب بر اسا  شماره امداز دیسپنسر ها بوده و مصش تابلو در م CNGمستاجر موظف به رعای  فروش گاز  (37
 مستاجر می بایستی بر اسا  درخواس  شهرداری گاارشات مورد میاز شهرداری را که کتباً به وی ابالغ می گردد تهیه و ارئه مماید  (38
ایتن متوع کته     یا مفهتومی از  وعییر به سرقفلی باشد مستاجر اقرار و تاکید می مماید هیچگومه مبلغی تح  عنوان سرقفلی ت کسش و ییمه و یا هر عنوان ممابه دیگر که قابل ت (39

  حقوقی را برای وی رقم زمد به شهرداری یرداخ  مکرده و هیچ حق تدری  الحصول ی  از امقضای مهل  این قرار داد برای خود متصور ممی باشد
 دهد   د و یا امتقالشخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار ممای مستاجر حق مدارد تما  یا قسمتی از موضوع قرار داد را به هر صورت و در هر قالش حقوقی به (40
 ا  مماید اقدمستاجر مکلف اس  کلیه مراسم ملی و مذهبی را با مصش یرچم و یالکارد در جایگاه اقدا  مماید و در یایان مراسم مسب  به جمع آوری آمها  (41
ها )بته  ارکرد کمپرستور ر و کارشنا  شهرداری اقدا  ممایدت دستورالعمل و ساع  کت ه اورهال آن زیر مظر ماظمستاجر می بایس  با توجه به ساع  کارکرد کمپرسور مسب  ب (42

ب  هتال باشتدت بته مست    ساع ( از سوی دستگاه مظارت به بهره بردار ابالغ میگرددت چنامچه مدت این قرارداد کمتر از زمان متورد میتاز بترای اور    10000 تصورت ییش فر 
ل بعنتوان  یاز جه  اورهتا ا با توجه به ییش فاکتور یکی از شرکتهای معتبر در زمینه اورهال و مگهداش  جایگاههای سی ان جی و ساع  استامدارد مورد مکارکرد کمپرسوره

ور بعتالوه  زد هاینته متذک  دداری ورمطالبات شهرداری ثب  میگرددت در صورتیکه جایگاه میاز به اورهال داشته یباشد و بهره بردار از امجا  تعهدات ختود در ایتن زمینته ختو    
 هاینه های باالسری بعنوان مطالبات شهرداری در مظر گرفته میمود  %15
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  بهره بردار( مسئولیتهای پرسنلی  8ماده
در زمینته قتوامین   )هرداری صترفاً  و شت این ییمانت صرفاً قرارداد اجاره فیمابین شهرداری به عنوان موجر و شرک                    بعنوان بهره بردار و یا مستاجر بوده  (1

 قامون تامین اجتماعی میباشد    38قامون کار و ماده  13کار و تامین اجتماعی( متعهد به اجرای ماده 
ر ره بتردا ستنلی بهت  کلیه تعهدات یرسنلی مربوط به قامون کار و تامین اجتماعی بعهده بهره بردار میباشدت شهرداری خمین هیچگومه تعهتدی در خصتوص تعهتدات یر    -

 هیات وزیران( 15/12/1384ه مورخه 34613ت/84515تصویش مامه  4بند  4قامون کار مدارد  )مطابق تبصره  13ماده  1بجا اجرای تبصره 
و اجترای   ویی بته شتکایات  و هتر متوع یاستخگ   در خصوص یرسنل ختود میباشتد   اجتماعی و قامون تامین ول اجرای مقررات قامون کاردر این ییمانت بهره بردار مسئ -

 هیچگومته مستئولیتی در زمینته یرستنل     داری خمتین شتهر  خواهد بود و بهره بردارتعهدات قامومی کار به عهده به هیئتهای حل اختالف کارگری و سایر آرای مربوط
 هیات وزیران( 05/09/1381ه مورخ ه27506ت38326ره شماتصویش مامه  5  )مطابق بند ش دا دردوران قرارداد و یا بعد از آن( مخواهند)بهره بردار

 وظیفه مظارت بر اجرای تعهدات یرسنلی بهره بردار بعهده ارگامها و مهادهای ذیصالح قامومی میباشد  -

 میباشد  بند در صورت وجود هر گومه دوگامگی بین مفاد این ماده و سایر مندرجات قراردادت اولوی  با اجرای مفاد این تبصره :
یس  محیطتی و  زت ایمنی و آتش ممامی و  CNGکنان فاقد ییمینه کیفری که دوره های آموزشی الز  )ایراتوری و مگهداری تجهیاات مستاجر مکلف اس  از کار (2

اص ه اشتخ مایتد  ضتمن آمکت   مبهداش  و غیره    ( را گذرامیده و از مراکا معتبر دوره ها ت گواهینامه دریاف  مموده باشند جه  فعالی  در مورد قترار داد استتفاده   
لی  ت مستتاجر مستئو  بکار گیری شده باید تما  شرایط مورد مظر شرک  ملی یخش فرآورده های مفتی و سایر مراجع قامومی ذیربط را میا دارا باشند  در هتر صتور  

حقتوق و   ب  به یرداخت  ات مربوط مسعملکرد کارکنان بکار گرفته شده خود را در مورد قرار داد بعهده دارد و همچنین باید طبق قامون کار و سایر قوامین و مقرر
ورت صت جتوع باشتد و در   در مرکا می بایستی برابر موازین شرعی و عرفتی و همچنتین تکتریم اربتاب ر     بهره بردارماایای قامومی آمها اقدا  مماید   رفتار کارکنان 

 ت اضتافه دریافت   ای خاطی و تعیتین جتایگاین متی باشتد و در صتور     ملا  به تغییر میروه بهره بردارمماهده هرگومه سوء رفتار با مراجعین در صورت عد  اصالح 
برابتر مبلتغ    100  می بایس –و میروی وی و جلش رضای  شاکی بهره بردار اخذ تعهد از  –عالوه بر صدور اخطار بهره بردار فروش گاز به ممتری توسط میروهای 

د  یافت  اضتافه یتا عت    با میروی خود به گومه ای در وجه دربهره بردار هر طریقی ممخص شود  اضافه دریافتی را به حساب شهرداری واریا مماید و در صورتیکه به
ممایتد   اضافه دریافت   یرداخ  باقیمامده یول خرد بعنوان میاان بخش از حقوق ایمان چه بصورت مستقیم یا ضمنی موارد را مقرر یرداخ  مموده برابر هر موب  که

 برابر ت جریمه یرداخ  مماید  200ماید  می بایس  یا یول خرد باقیمامده را مسترد من

ست  یتا در   مضتاء یایتدار ا  یرداخ  هر گومه عوار  ت مالیات ت حق بیمه و سایر کسورات قامومی و سایر حقوق دولتی مرتبط با این قرار داد که در تاری. امعقاد و ا (3
زمان داره کتار و ستا  اشدو همچنین یرداخ  کلیه حقوق و ماایا و ستنوات و غیتره کته توستط     آینده برقرار شود و میا هر گومه تغییر در میاان بعهده مستاجر می با

  ت جبتران  تامین اجتماعی و سایر ادارات ذیربط تعیین و ممخص شده و یا می شود در طول دوره عملکرد مستتاجر بعهتده اوست  و در صتورت تخلتف از یرداخت      
ورت اقدا  و در صت  هد بود   مستاجر موظف اس  هر یک ماه یکبار مسب  به ارائه مدرک یرداختی به شهرداریجرائم ییش بینی شده در تعهد و هاینه مستاجر خوا

 د تمایل به تمدید و یا تجدید یا امقضای مدت قرار داد ت اخذ مفاصا حساب های مورد میاز از مراجع مربوط و ارائه به موجر ضروری می باش
ص عهتدی در ایتن خصتو   شاغل در محل موضوع قرار داد محسوب می شومد و این یرسنل هیچکومه ارتباط استخدامی با شهرداری مداشته متبهره بردارت کارفرمای یرسنل  تبصره :

ن امیمین کتار و تت  وع قتوا مدارد  بدیهی اس  مستاجر موظف به یاسگوئی به هر گومه شکایات و اجرای آراء و تصمیمات مربوط به هیئتهای حتل اختتالف و ستایر تعهتدات موضت     
ت مربتوط در  وامین و مقتررا ستایر قت  اجتماعی میباشد  و شهرداری در قبال مطالبات میروی امسامی شرک  در زمینه قامون کار و طرح طبقه بندی مماغل ت قامون تامین اجتمتاعی و  

 ر میباشد ع مذکور مستاجمسئولیتی مدارد و یاسخگوی تما  مراج برابر وزارت کار و امور اجتماعی ت سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قامومی ذیربط و ذیصالح هیچگومه
بتروز هتر    مستاجر ملا  به مظارت دقیق و کامل بر عملکرد یرسنل تح  یوشش خود بوده و تخطی و تخلف یرسنل مذکور بعهتده مستتاجر متی باشتد و در صتورت      (4

 گومه خلل در عملکرد آمها جوابگو خواهد بود 

استتان جتذب و    ی حفاظ  فیایکی و یرسنل تاسیسات برق و مکامیک گاز را با شرایط و ضوابط و تائید واحد های فنتی و حراست  کتل   مستاجر ملا  می باشد میرو (5
 بکار بگمارد 

در خص ثالت   بهره بردار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظ  فنی و بهداش  کار ت مسئول خستارتهای ماشتی از امجتا  موضتوع ییمتان وارد شتده بته شت         (6
مایتد و  موره ای اقتدا   محوطه محدوده ییمان اس    و ضمناً بایستی در ابتدای قرارداد برای هر کارگر یرومده بهداشتتی تمتکیل داده و مستب  بته امجتا  معاینتات د      

 تاییدیه های مذکور را در یرومده های یرسنلی خود بایگامی مماید و در وصورت لاو  تحویل بازر  اداره کار مماید   

 یجتاد منمتوده و  اه بردار متعهد اس  که عملیات اجرایی خود را طوری امجا  دهد که خللی در مظم محتدوده ییمتان و عبتور و مترور و کارهتای روزمتره مترد         بهر (7
 موجش ماراحتی یا زحم  ساکنان اطراف یا رهگذران ممود 

( اقتدا   خیص اداره کتار نی )قرارداد دائم یا موق  به تناسش موضوع ییمان و با تمبهره بردار میبایس  مسب  به بکارگیری کارشنا  بهداش  حرفه ای و مسئول ایم (8
 مماید 

ه عتال  و مستب  بت   ابهره بردار موظف اس  قبل از امجا  کارهای دارای ریسک باالی جامی و مالیت موضوع را به کارشنا  بهداش  حرفه ای و مسئول ایمنتی ختود    (9
 تهیه یرمی  اقدا  مماید 

 قدا  مماید بهره بردار موظف اس  مسب  به تامین وسائل و تجهیاات اطفاء حریق و جعبه کمک های اولیه متناسش با محیط و مطابق استامداردهای روز ا (10
شتهرداری   عایت  منمایتدت  ا رچنامچه عد  ایمنی امور ییمامکاری )قابلی  تسری به این قرارداد( محرز گردد یا بهره بردار ایمنی کارگاهت کارگران و اشخاص ثالتث ر  (11

 شهرداری میباشد  HSEمجاز به اعمال جرائمی در صورت محرز شدن کوتاهی بهره بردار دراین خصوص با گاارش اداره کار و یا واحد 
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  کتارت  امجتا  مادرست   استتفادهت ت ایجاد شرایط ماایمنت مقص فنی در دستگاههای مورد HSEو کارکنان ایمانت بر اثر غفل ت عد  رعای  ضوابط بهره بردار چنامچه   (12
ط هرداری یتا محتی  شت عد  استفاده از تجهیاات حفاظ  فردی یا عالئم ایمنی همدار دهنده موجش بروز خسارات جامی یا مالی به کارکنانت اشخاص ثالثت تاسیستات  

 وص مدارد مسئول جبران خسارات وارده میباشد و شهرداری هیچگومه مسئولیتی دراین خصبهره بردار زیس  گردمدت 
 اشد مظارت بر رعای  موارد بهداش  حرفه ای و موارد ایمنی و گاارش دهی در این خصوص بعهده  اداره کارو یا سایر مراجع قامومی ذیصالح میب (13
بهتره بتردار    تعهتدات رعای  اصول حفاظتی و ایمنی در فضاهای کاری و خرید لواز  ایمنی و بهداشتی و امجتا  آزمایمتات الز  و دیگتر معاینتات یاشتکی جتاء         (14

 میباشد 
ت خریتد و تهیته لبتا  کتار     قامون کار توسط کارگران میباشتد  91موظف به تهیه و مظارت بر استفاده از تجهیاات ایمنی و لبا  کار متناسش با مفاد ماده بهره بردار  (15

 میباشد   بهره بردار مناسش با موع کار بعهده 

-جلیقه شتش رمتگ  -شامل: لبا  کارگریبهره بردار شهرداری خمین( توسط  HSE  کارگری)مورد تایید واحد در صورت عد  رعای  تامین وسایل ایمنی و لبا (16
بهتره بتردار   متی باشتدت   بهتره بتردار   اله ایمنی و     جه  حفظ جان کارگران مسئولی  کلیه عواقش بعدی به عهتده  ک-اسکم -ستکش)هر ماه یک جف (د-چکمه
  کنند  یرعا آمها ریمظا و کارگران لبا  جه  را مقررات توسط دهش نییتع یاستامداردها هیکل اس  مکلف

 هبت  موظتف ره بتردار  بهت به هیچ وجه حق اسکان کارگران موق  و دائم خود را در مجاورت محل کار با سریناههای یوشالی و گلی و مظتایر آمترا متداردت    بهره بردار  (17
     باشد یم خود گرانکار جه  یبهداشت نیمواز با منطبق و مناسش اسکان محل نیتام

و مقتررات   مکلف اس  کلیه اقدامات و مراحل جه  معاینات دوره ای و واکسیناسیون الز  برای کلیته کتارگران تحت  یوشتش ختود را طبتق ضتوابط       بهره بردار  (18
 یباشدموجود با هاینه خود اقدا  مماید   همچنین رعای  کلیه قوامین ایمنی و بهداشتی وزیس  محیطی میا از این جمله م

قتدا  و یتا بته    امکلف اس  در صورت مماهده هر گومه محل خطری مسب  به استقرار عوامل خود و با رعای  کلیه متوارد ایمنتی مستب  بته رفتع متورد       بهره بردار  (19
 محصور کردن آن اقدا  و سپ  موارد را کتباً به کار فرما اعال  مماید 

ر اقتدا   اد بترای هتر کتارگ   وسایل ایمنی و البسه و عالئم همدار دهنده و    برابر قامون کار در طی متدت قترارد  متعهد میگردد مسب  به تهیه تجهیاات و بهره بردار  (20
 مماید 

ارت شتامل کتاله و کفتش    قامون کارت مسب  به تائید و استفاده از وسائل حفاظ  فردی مناسش و دارای تائیدیه وزارت ک 91موظف اس  مطابق مفاد ماده بهره بردار  (21
ز مستب   سایل مورد میادرموارد الز (ت لبا  متحد المکل و مناسش و کاور با رمگ متناسش با فضای سبا حداقل سه دس  در سال ت دستکش ت یامچو و سایر وایمنی )

اشتتی  ل ایمنتی و بهد وستائ به فصول از جمله تحویل لبا  کار و ملاومات مربوطه هر چهارماه یکبار و تحویل لبا  کار گر  )کایمن و اورک ( و تجهیا میروها به 
 خواهد بود  طبق آیین مامه ها و مقررات برای کارگران خود اقدا  مماید   بدیهی اس  در صورت عد  رعای  موارد باال مممول جریمه متناسش با موضوع

  یت رعا متودهت م مصتش  محتل  در( دهنتده  همدار عالئم) کار هنگا  در مطلوب یمنیا لواز  و عالئم قرارداد موضوع اتیعمل یاجرا نیح در اس  موظفبهره بردار  (22
 وارد نیعتابر  ای و کنانکار ای کارگران به یمال ای یجام خسارت یمنیا مسائل  یرعا عد  ای مذکور عالئم مصش عد  لحاظ به که یصورت در  دیبنما را یمنیا موارد
  بود خواهد یاحتمال انیز و ضرر جبران مسئول و بوده یاسخگوبهره بردار  گرددت

  باشدیمبهره بردار  عهده به کار امجا  حسن در مربوطه یرسنل و کارگران عضو مقص و یخفگ ی وگرفتگبرق از یماش عواقش (23

ی ی ستی ان جت  اری از جایگاهاز آمجائیکه کلیه شرک  کنندگان در ماایده و به ویژه برمده ماایده از افراد دارای سوابق کافی و توامایی کارشناسی در امر بهره برد (24
ز اشتاره  رستنل متورد میتا   میباشند و قیم  های اعال  شده با در مظر گرفتن کلیه شرایط کمی و کیفی بوده اس  لذا بهره بردار موظف به تامین وسایلت تجهیاات و ی

یتا   و  میتروی بیمتتر    اینکته  استتخدا  باشد و ی  از تحویل  ییمان به هیچ وجه توجیهات بهره بردار در خصوص عد  توامتایی میروهتا و یتا    شده در شرایط ییمان می
 خرید وسایل به صرفه ممی باشد از جامش شهرداری یذیرفته میس  

داره وظیفته  آمهتا از مظتر ا    باید از به کتار گماشتتن اشخاصتی کته استتخدا      بهره بردار کارکنان بهره بردار باید دارای شناسنامه کار از مراجع قامومی بوده و همچنین  (25
 و یا اتباع بیگامه باشند خودداری کند   عمومی مجاز مبوده

متور  کقتوامین جتاری    بهره بردار در اجرای این  ییمان در مقابل شهرداری و سایر مراجع قامومی ذیصالح مسئول کلیه اعمال تمامی کارکنان و کتارگران ختود طبتق    (26
 اس   

ر قترار  تیتار بهتره بتردا   در اجرای قرارداد یرسنل رسمی یا قراردادی شهرداری در اخدرصورتی که به هر محو ممکن )مدرتاً( و یا برحسش ضرورت و میاز بهره بردار  (27
 گیرد مبلغ آن با اشل یرداختی قامون کار به حساب بهره بردار منظور میگردد 

 بهره بردار مکلف اس  بعد از امعقاد قرارداد برای هر کارگر مسب  به بیمه حوادث در چارچوب ییمان اقدا  مماید   (28

 که دارای تجربه کافی می باشند معرفی مماید  ممایندهموظف اس   یک مفر را بعنوان ردار بهره ب (29

و قابتل اجترا    یمتنهادت معمتول  بهره بردار از قوامین و مقررات مربوط به کار ت بیمه های تامین اجتماعی ت مالیات و عوار  و دیگر قوامین و مقررات ت که تا تاری. ی (30
مناً ضت هتره بتردار است     متعهد اس  که همه آمها را رعای  کند   در هر حال مسئولی  عد  رعای  قوامین و مقررات یاد شتده بتر عهتده ب   بوده اس  ت کامالً مطلع و 

-نته یاهبهتره بتردار    شرک  در کال  های توجیهی قامون کار که از طرف شهرداری یا مراجع ذیربط ) اداره کار یا تامین اجتماعی ( برگاار میگردد الاامی است ت 

 بتوده  اامجت  و معمتول  متنهاد یی میتستل  .یتتار  تا که عوار  و هااتیمال به مربوط یهامامهنییآ و نیقوام و یاجتماع نیتام یهامهیب و کار نیقوام یاجرا از یماش یها
  اس  مموده منظور خود یهاحساب در را خود سود نیهمچن و اس 
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 ت و     بصتورت طالبات قامومی شامل حقوق و ماایا و اضافه کاری و بن کتارگریت یتاداش و عیتدیت حتق الستنوا     فیش حقوقی کارگران بایستی ممان دهنده کلیه م (31
مجتاز   ربهتره بتردا  ماینتده  در یرداخ  بموقع حقوق و ماایا و اضافه کاری  و بیمه کارگران در یایان هر ماه کوتاهی مماید مبهره بردار مجاا بوده و در صورتی که 

و  رسیدگی ممایتد  شکل ممکن که بخواهد بالفاصله با جمع بندی اسناد مربوطه و با درخواس  از مراجع ذیصالح و شورای حل اختالف درخواس  خواهد بود به هر
اعی را در امین اجتمت بایستی ریا دقیتق یرداختیهتای ختود بته کتارگران و حتق بیمته تت        بهره بردار و کارگر می باشدت  بهره بردار رای صادره مورد قبول شهرداری ت 

  صورت درخواس  دستگاه مظارت در اختیار ایمان مماید
عطیتل  جمعته کتاری و ت   ملا  به رعای  کامل امواع مرخصیهای قامومی کار مربوط به کارگران بوده و موظف اس  یرداختهای مربوط به موارد ویژه مظیربهره بردار  (32

رعایت    اشتته  و ملتا  بته   حق اخراج کارگران و کارکنان خود را بدون اطالع اداره کتار را مد ه بردار بهرکاری و     را بصورت کامل و طبق قامون کار امجا  دهدت 
 کلیه مراحل قامومی اخراج کارگران طبق قامون کار می باشد 

تتاد و ستابقه   یتا معلتول و مع  ر افتتاده و م بکارگیری افراد مسن و کم سن و سال ت بازممسته ت بیمه شدگان بیکاری و یا دارای مماغل دیگر ت بدون یایان خدم  ت از کتا  (33
 دار و افراد فاقد توان کاری الز  کالً ممنوع می باشد 

    دهد مسکن آن ریمظا و یگل و ییوشال یبناها ای کار محل مجاورت در را خود دائم ای و موق  کارگران مدارد حق وجه چیه بهبهره بردار  (34
 وجته  اختذ  لیبق از یشغل  یموقع از تفادهسا سوء هرگومه و یعموم عف  یمناف ای خالف اعمال خصوص در تر بهره بردا موظف ریغ و موظف یرسنل کامل کنترل  (35

-یمت بهتره بتردار    جته متو  یمستئول  شتهرومدان  توسط گاارش ای مماهده صورت در و بودهبهره بردار  عهده به     و دهندیم ارائه که یکار مقابل در شهرومدان از
  باشد

    شود استفاده مجرب و دهیورز یرسنل وجود از اس  الز کار   یفیک ارتقا منظور به (36
 کته  یاشخاصت  استتخدا   نیهمچنت  و مربوطه مقامات اجازه بدون هایشهردار و یدولت موسسات و ادارات و هاوزارتخامه کارمندان استخدا  از اس  متعهدبهره بردار  (37

 یشتهردار  در اغلشت  کارکنتان  استخدا  از اس  متعهدبهره بردار ت دیمما یخوددار مدارمد دس  در  خدم به آماده ای  یمعاف برگ یول بوده فهیوظ خدم  مممول
  دیمما یمی خوددار کارکنان آن مسئول مقامات یکتب اجازه بدون شکل و محو هر به

 میمقت  ماظر شود اصلح ریتاخ کارگران دستماد یرداخ  در که یصورت در  دیمما یرداخ  مرتباً کار قامون طبق بر را خود کارگران دستماد اس  متعهدبهره بردار  (38
هرداری مستب  بته   شت بهره بردار و صدور آرای مراجع ذیصالح قتامومی   استنکاف صورت در و دیمما یرداخ  را کارگران طلش که ممود خواهد اخطاربهره بردار  به

 ود اجرای این آراء اقدا  مینماید و وجه آمرا از بهره بردار مطالبه خواهد مم
بهتره   نتده یمما بته  اول بتار  یبترا  را دستگاه مظارت مراتتش  گردمدت مظم اختالل باعث ای و ورزمد مسامحه کار  یصح یاجرا دربهره بردار  کارگران و کارکنان هرگاه (39

 حتق  و بتوده  دستتور  نیت ا یاجترا  بته  مکلتف  بهتره بتردار   و برکنار کار از را نیمتخلف که بخواهدبهره بردار  از توامدیم تکرار صورت در و داد خواهد تذکربردار 
  کرد مخواهد او یراب حق جادیا و کاهدیممبهره بردار  یها یمسئول از دستور نیا یاجرا  بگمارد کار به محل همان در گریبارد را برکنارشدگان داش  مخواهد

 عهده بهره بردار میباشد تامین کلیه قطعات و مواد مصرفی و غیر مصرفی جه  امجا  تعهدات مرتبط با قرارداد ب (40

زلالتهت آتتش    بهره بردار موظف اس  جایگاه و حدود اربعه آن و خودروهای در حال سوختگیری و یرستنل مربوطته را در برابتر هرگومته حتوادث از قبیتل  ستیلت        (41
 سوزی و سرق  و     بیمه مماید 

راستا   اشتته و شتهرداری  اختذ مجتوز کتبتی از شتهرداری مد    زرگامیت خدماتی و     را بدون بهره بردار حق استفاده از جایگاه بعنوان مکان تبلیغاتی جه  شرکتهای با (42
 و درآمد حاصل از این تبلیغات متعلق به شهرداری میباشد اقدا  به امعقاد قرارداد با این شرکتها مموده 

مین جتمتاعیت ستازمان تتا   اای کارکنتان و     بعهتده اداره کتارت رفتاه و تتامین      در خصوص امور رفاهیت یرداختهبهره بردار وظیفه مظارت بر اجرای تعهدات یرسنلی  : 1 تبصره
 اجتماعی و یا سایر مراجع ذیصالح قامومی میباشد 

 : کلیه الااماتی که قوامین کار و تامین اجتماعی درخصوص ییمامکاران الاامی ممودهت به این قرارداد قابل تسری میباشد  2 تبصره

 
  : دستگاه نظارت 9ماده 

ز اات اعتال  شتده   ظتر مظارت بر حسن امجا  تعهدات موضوع قرار داد توسط بهره بردار از سوی موجر بعهده معاوم  خدمات شهری می باشد و مستاجر موظف به رعای  م
 سوی ماظر فنیت اجرایی و مالی معرفی شده از سوی دستگاه مظارت می باشد 

ایتد و شتریک   تگاه مظارت می توامد مسب  به معرفی یک مفر کارشنا  متخصص جه  مظارت بتر مستتاجر اقتدا  مم   تبصره :  در صورت میاز به مظارت تخصصی تر ت دس
 مکلف اس  از دستورات و تعلیمات ماظر معرفی شده تبعی  مماید 

 

 : اختیارات : 10ماده 
و بتا   گتذاری متی ممایتد   تعهدات حال و آینده مبادرت بته امضتاء قترارداد وا   مستاجر )بهره بردار( با اطالع کامل از شرایط و موقعی  مورد واگذاری وضعی  فنی و کلیه 

 ود ممامضاء این قراردادت بهره بردار کلیه خیارات متصوره قامومی را خصوصا خیار عیش و غبن ولو آمکه به صورت افحش باشد از خود سلش و ساقط 
 

 : مرجع حل اختالف 11ماده 
 متوامند به راه حلی در این خصوص دس  یابندت موضوع از طریق قضایی ییگیری خواهد شد در صورت بروز اختالفت چنامچه طرفین 
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 قرارداد :: تضمین  12ماده 
 مین مگهتداری از تضت  جهت  تضمیناتی را به شرح موارد مندرج در این ماده جه  تضمین حسن امجا  تعهدات موضوع قرارداد از ستوی بهتره بتردار    مستاجر )بهره بردار( 

ده در جایگتاهت  و تضمین یرداخ  مطالبات شتهرداری و یرداخت  بهتای آبت بترقت گتاز و تلفتن متورد استتفا        این تجهیاات  اتت ساختمامها و جبران خسارات واردهتجهیا
 سپارد ی البات یرسنل شاغل در این جایگاه و سایر تعهدات مندرج در قرارداد ماد شهرداری میرداخ  مط

 :  دوره تضمینالف ( 
 

ستتهای  اد )بر استا  لی از تاری. تحویل و تسویه حساب مهایی با شهرداری و ارگامهای ذیصالح و یرسنل شاغل در مورد قرارد جا  عملیات و تعهدات موضوع ییمانحسن ام
 روز از سوی مستاجر تضمین می گردد 45بیمهت و مداشتن آرای صادره از مراجع ذیصالح قامومی( برای 

 : مان قرارداد یا تضمین حسن انجام تعهدات()وجه الض ب( تضمین قرارداد
قترارداد متاد    و یرداخ  خسارات و مطالبات شهرداری و سایر اشتخاص حقیقتی و حقتوقی از بهتره بتردار ماشتی از ایتن        مستاجر به منظور تضمین حسن عملیات اجرایی 

 :  شهرداری خمین میسپارد
یتال( در وجته   رریتال )بیست  میلیتارد     000ت000ت000ت20یک فقره چک بته مبلتغ   و میلیارد ریال(  ششال )ری 000ت000ت000ت6یک فقره ضمام  مامه بامکی بمبلغ  ( 1

هتره بتردار و   بو ضمام  یرداخت  خستارت وارده بته امتوال شتهرداری توستط       حسن مگهداری از تجهیاات و تاسیسات و ابنیه مورد اجاره بعنوان تضمین شهرداری خمین 
ات آبت ه مصترفی اممتعاب  مظیر اجاره بهاءت هاینه های معوق یرستنلیت هاینت   ر اشخاص حقیقی و حقوقی از بهره بردار ماشی از این قراردادمطالبات شهرداری و سایتسویه 

ری ضتبط  ستط شتهردا  از بهره بردار اخذ میگرددت این تضمین فقط تا میتاان تستویه مطالبتات و خستارات متذکور تو     و      برقت گاز و تلفنت آرای صادره مراجع ذیصالح
متنامه متذکور  ری. بایستتی ضتما  ضمام  مامه یاد شده باید تا امقضای دوره تضمین معتبر بوده و تتا ایتن تتا   میگردد و ربطی به اینکه قرارداد فس. شده یا ممده باشدت مداردت 

  تمدید شود
  بتدهیهای  ال تتا میتاان یرداخت   ر خصوص این تضمین در درجه اول ممابه تضمین باد تاجاره بهای سالیامه )به معنای الاا  بر یکساله بودن قرارداد ممیباشد( %10( به مبلغ 2

عتبتر بتوده و   ی دوره تضمین مباید تا امقضااین تضمین  تبهره بردار و در مهای  به میاان کل تضمین )مستقل از میاان بدهی بهره بردار( درهنگا  فس. قرارداد ضبط میمود
  ور تمدید شودتا این تاری. بایستی ضمامتنامه مذک

 استرداد تضمین قرارداد :  ج (
مفاصتا   هارداد ت و ارائت مهایتتاً اتمتا  قتر    تسویه حساب مطالبتات شتهرداری و   درصورت یرداخ  اجاره بهاء در مواعد مقرر وت تمه قرارداد )اتما  مدت قرارداد(ی  از خا
ت یگتاه یستات موجتود در جا  اموالت ساختمامها و تاسو تنظیم صورتجلسه تحویل   گازت برق و    ( )تامین اجتماعیت شرکتسویه حسابهای مهایی از مراجع ذیصالح  حسابها و

 برابر مقررات ی  از امقضای دوره تضمین میباشد  رداد ضمام  مامه بامکی و وثائقموجر متعهد به است
 ( ضبط تضمین قرارداد :  د

 مامه( مذکور را در صورت وقوع هریک از موارد ذیل به مفع خود ضبط مماید:مستاجر ضمن العقد به شهرداری اجازه داد که سپرده )ضمام  
خستارت وارده  تا میاان تستویه   1 -بند ب 12بنفع شهرداری ضبط میگرددت تضمینات ماده  2-بند ب  12ت در اینصورت کل تضمین ماده قرارداددر صورت فس.  -الف 

بط وستط شتهرداری ضت   اری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از بهره بتردار ماشتی از ایتن قترارداد از بهتره بتردار ت      به اموال شهرداری توسط بهره بردار و مطالبات شهرد
  میگردد

اغل در شت اد )به یایان رسیدن مدت قرارداد( و عد  تسویه مطالبات شهرداری و یا سایر ارگامها و شرکتهای دولتی در صورت خاتمته قترارداد( و یرستنل    خاتمه قرارد -ب
  نمایدمیقدا  تا میاان تسویه بدهیهای مذکور به مفع خود ضبط و از این محل مسب  به تسویه این بدهیها ا را قرارداد اتتضمینکل شهرداری ایگاه که این ج

 
 فسخ قرارداد   :13ماده

 ماید:اد اقدا  مسب  به فس. قرار دی راساً مدر صورت بروز هریک از موارد ذیل شهرداری می توامد بدون مراجعه به محاکم قضائ موارد فسخ قرارداد؛الف( 
 عد  امجا  هریک از تعهدات مستاجر -
 بمدت بیش از سه روز تعلیق جایگاه -
 بدون سریرس  گذاشتن جایگاه و یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کتبی از شهرداری -
 غ برمده شدن(بیش از مهل  تعیین شده ) ظرف هف  روز ی  از ابال تاخیر در تحویل گرفتن محدوده ییمان و تاخیر در عقد قرارداد از جامش برمده ماایده -

 روز 10تاخیر در شروع عملیات موضوع ییمان بیش از  -

 عد  شروع کار ی  از رفع وضعی  قهری و ابالغ شروع کار از سوی موجر -

 رت  ملیات موضوع ییمان به تمخیص دستگاه مظاتاخیر بیش از یک ماه دریرداخ  دستماد کارگران و عد  توامایی مالی بهره بردار برای امجا  ع -

 قطعات   و یا سرق عد  امجا  دستور دستگاه مظارت برای امجا  سرویسها و تعمیرات و مگهداری تجهیاات و تعویض غیرمجاز -

 و یا فروخته شدهمماهده تقلش و یا تخلف در خصوص فروش گاز طبیعی فمردهت یا دستکاری تجهیاات جه  سوء استفاده در بهای گاز خریداری  -
 تاخیر در تسویه فیمهای گاز مصرفی بیش از یک ماه -

 ماه 2تاخیر در یرداخ  اجاره بهاء به مدت بیش از  -
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 امصراف مستاجر از ادامه قرارداد  -

 عد  رعای  هریک از دستورالعملهای ایمنی که باعث به مخاطره افتادن جان ایراتورها و یا اشخاص ثالث گردد -
اً آمترا بته بهتره    طالبه و یا شخصت )چنامچه دستگاه مظارت این برمامه زمامبندی را از بهره بردار م هر یک از کارهای ییش بینی شده در برمامه زمان بندیتاخیر در اتما   -

 بردار ابالغ مموده باشد(

 واگذاری قرار داد توسط مستاجر به شخص یا اشخاص ثالث -

 فس. قرار داد منظور گردیده اس عد  رعای  هریک از مفاد قرار داد که بازای آن  -

 عد  فراهم سازی کلیه عوامل الز  توسط بهره بردار در امجا  تعهدات ت موضوع و حجم قرار داد   -
 عد  اعمال دق  و توجه الز  و معمولی بهره بردار در ارائه خدمات موضوع قرار داد -
 عد  امکان فعالی  قامومی ت ورشکستگی یا امحالل شخصی  حقوقی مستاجر -
 عد  رعای  ضوابط و دستورالعملهای شهرداری و مراجع ذیصالح قامومی -
 عد  رعای  استامدارهای فنی و عرفی و شئومات حرفه ای -
 تاخیر غیر مجاز امجا  و ایفای صحی  کامل تعهدات قرار داد -
 مقض ممنوعی  قامومی مداخله کارکنان دول  در قرارداد  -
ا حجتم ییمتان   امات متناسش برارداد  باستناد اخطاریه های صادره مامطلوب تمخیص داده شده و یا ایمان متوامد میرو یا امکچنامچه عملکرد بهره بردار در طول مدت ق -

ارداد ستب  بته فست. قتر    مرا تامین و مورد استفاده قرار دهد و در هر زمان که موجر تمخیص دهد بهره بردار در امجا  امور محوله ماتوان اس  می توامد یک طرفته  
ص ئی در ایتن خصتو  دا  و بدیهی اس  تمخیص مطلوبی  عملکرد بهره بردار و تناسش امکامات با حجم ییمان بعهده موجر  بتوده و بهتره بتردار ممتی توامتد ادعتا      اق

 . داشته باشد و با امضای این قرارداد آمرا از خود سلش مینماید

بالغ اا مامه کتبی یظهارمامه ارد فوق شهرداری تصمیم به فس. قرار داد بگیرد مراتش به مستاجر توسط در صورتی که بعل  بروز یک یا چند مورد از موا فسخ قرارداد :ب( 

ا عد  و ییاف  کتبی   از دریاز تاری. دریاف  اعال  فس. قرار داد مسب  به ارائه دفاعیات خود به شهرداری اقدا  ت شهرداری  می توامد ظرف یک هفته می گردد مستاجر

 سیده باشدت دررائید شهردار رای این این کمیسیون که به ت شهرداریت مینماید اقدا  کمیسیون فس. قرارداد مسب  به ارجاع موضوع به ناسش در مهل  مقرر ارائه یاس. م

عتراضی را در احق هیچگومه  بردار د و بهرهخصوص فس. ییمان را به بهره بردار ابالغ می کند و بدون احتیاج به امجا  تمریفات قامومی به ترتیش مفاد این ماده عمل می ممای

 هیچ گومه محکمه یا مرجعی مداشته و با امضاء این قراردادت آن را از خود سلش می مماید 

 اقدامات پس از فسخ قرارداد :ج( 
بتردار از تنظتیم    رت امتناع بهرهاقدا  مینمایدت در صوی  از فس. ییمان با تنظیم صورتجلسه ای با تائید دستگاه  و بهره بردار اقدا  می مماید مسب  به تحویل جایگاه  -

هیته  ی راستاً مستب  بته ت   ت شهرداربه بهره بردار و یا امتناع ایمان از تحویل گرفتن ابالغ مذکورساع  از ابالغ مامه تحویل جایگاه  48صورتجلسه مذکور ظرف مدت 
بهتره   توجته بته امتنتاع    اقدا  مینماید )لیس  تهیه شده اموال باو کنتور اممعابات  سپنسرهاو برداش  شماره کارکرد دیصورتمجل  تحویل اموال موجود در جایگاه 

اد اتهتا   و یتا ایتر     شتده و ارقا  برداشت  بردار از تحویل جایگاه به موجرت مالک عمل میباشد و ایمان حق هیچگومه اعترا  به اقال  لیس  تهیه شده و مالکی  آمها
آمتد  ختیتار گترفتن در  ابط با اداره جایگاههتا و در  ساً امجا  امور مرتراصوص را مدارد(ت شهرداری ی  از تنظیم صورتجلسه مذکور سرق  به عوامل موجر در این خ

 آمها اقدا  مینماید  )همچنین در زمان خاتمه قرارداد میا به همین صورت عمل میگردد(
بهتره  ی و بتدهی  ت یت  از بررستی مطالبتات شتهردار    ضبط و به حساب خود واریا متی کنتد   ادقرارد 12مطابق مفاد ماده  راقرارداد تضمین امجا  تعهدات  شهرداری -

مینات الغ کمتتر از تضت  به شرکتهایت آبت برق و گاز و حقوق و ماایای یرسنل شاغل در این جایگاه و خسارات وارده به تاسیسات جایگاه چنامچه جمع این مبت بردار 
بط ضت بتالغ از تضتمین   تضمن و مبالغ مذکور وجهی به بهره بردار یرداخ  مخواهد ممود و درصتورتیکه ایتن م  ه االتفاوت ضبط شده بهره بردار باشدت موجر باب  ماب

 شده بهره بردار بیمتر باشدت از طریق قضایی مسب  به موضوع اقدا  خواهد گردید 

 
 حوادث قهریه )فورس ماژور( -14ماده 

 مباشد  از اختیار طرفین بوده و بطوریکه ییش بینی جلوگیری از آن به صورت عادی و منطقی ممکنحوادث قهری به معنای اتفاقاتی اس  که در خارج  -
 مت  و یتا جبتران   هر گومه تاخیر یا وقفه در امجا  خدمات قرار  داد که بعل  حوادث قهری روی دهد ت قصور در امجا  تعهتدات تلقتی ممتده و موجتش ادعتای غرا      -

 خسارت توسط طرفین مخواهد شد 
اشتتن متوارد و   دورت وقوع وضعی  فور  ماژور ممایندگان طرفین قرار داد موضوع را مورد بحث و بررسی قترار داده و مناستبترین راه حتل را بتا در مظتر      در ص -

تی ود مباشد بایست خشرایط امتخاب و تصمیم گیری خواهند کرد  بدیهی اس  در هر صورت طرفی که بواسطه شرایط مابور قادر به اجرا و ادامه وظایف قرار دادی 
  له از سر گیردمراتش را فوراً به طرف دیگر اطالع داده و کلیه کوشمهای خود را جه  رفع چنین شرایطی بعمل آورد و خدمات موضوع  قرار داد را بالفاص
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 بهره بردار یدات ئتا:  15ماده 

  می مماید تاییدبهره بردار  موارد زیر را

 مطالعه نموده و از مفاد آن کامال آگاه شده است. راقرارداد تمام اسناد و مدارک  -

 یافته است. آالت و ابزار اجرای کار طبق مشخصات درمحل یا از نقاط دیگر، اطمیناننسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک تجهیزات، ماشین -

پیش از  سال 20های مختلف سال، باتوجه به آمار رای کار در فصلمحل اجرای کار را دیده و بررسی کرده و از وضعیت آب وهوا، بارندگی و امکان اج -
 تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظرگرفتن مدت اجرای کار، اطالع یافته است.

، جرا بوده استها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مهای اجتماعی، مالیاتازقوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه -
 ست.ابردار  بهرهکامال مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هرحال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، برعهده 

تی اضافه پرداخ ، حق درخواستهای ناشی ازمفاد بندهای باال را درنظر گرفته و بعدا از هیچ بابتدر تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه -
 ندارد.

ن ی بعلت نداشته شهردارتصریح و تصدیق بهره بردار به داشتن اطالعات کافی و وافی از وضعیت کنونی هنگام انعقاد قرارداد و اسقاط حق هرگونه ادعا علی -
 اطالعات الزم از وضعیت فعلی.

ه جعل د آن استناد بوردی باقی نمانده است که بعدا در مورماد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ نماید که هنگام تسلیم پیشنهتایید می بهره برداربه هرحال،  -
 خود نماید.

 

 : سایر موارد  16ماده 
 صدور هر گومه دستورالعمل و ابالغ به بهره بردار در حین کار جاء الینفک اسناد قرار داد تلقی می شود  -

ل عتد   ت قترارداد بتدلی  داخله کارمندان دول  در قراردادهای دولتی و کموری میباشد و چنامچته ایتن قتامون را مقتض ممایتد     متعهد به رعای  قامون منع مبهره بردار  -
ز ایتن موضتوع   اشخصا مسئول یاستخگویی در برابتر ییامتدهای قتامومی و جبتران خستارات احتمتالی ماشتی         بهره بردار صالحی  ایمان در امعقاد آن فس. گردیده و 

 میباشد 

د کته در آگهتی   فاد این قراردامی ماایده شماره          مورخه              در این قرارداد حکمفرما میباشدت عالوه براین موارد سایر آگه ذکرات و مندرجات کلیه ت -
 مذکور عنوان مگردیده میا برای طرفین الز  االجراء میباشد  ماایده

اره   هتای متورد اجت   ه الز  بدامد بمنظور مظارت کافی ت مسب  به امجتا  بازدیتدهای ادورای از تمتا  قستم    شهرداری می توامد بدون هیچگومه محدودیتی هر زمان ک -
ف ر متعهتد و مکلت  توسط واحد فنی و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که این وظیفه بعنوان ماظر توسط شهرداری به آمها محول گردد ت اقدا  ممایتد و مستتاج  

ه  بت   شتهرداری مستب   ی که بازدیدکنندگان الز  بدامند میباشدت مرجع تمخیص عد  همکاری مستاجر در این زمینه شهرداری می باشدتبه هر گومه همکاری در موارد
  ت از مستئولی دیتدها امجتا  ایتن باز  عتد   در صتورت   حتتی  بازدید دوره ای و دائم از موقعی  جایگاه و مظارت کامل بر عملکرد صحی  مستاجر اقدا  مینمایدت لیکن

 بهره بردار در خصوص مگهداری و صیام  از اموال شهرداری کاسته مخواهد شد 
 مجا  یذیرد اتعیین تعداد کارکنان مورد میاز و موع مدارک تحصیلی آمها میا باید با استامدارهای شرک  یخش فراورده های مفتی و با اعال  شهرداری  -
حتول ( کتامال   تیاات ت دستگاه ت و ساختمان و     )مطتابق متوارد منتدرج در صتورت جلسته تحویتل و       واگذاری موضوع قرار داد ت ضمائم و ملحقات آن شامل تجه -

ا مطتابق  بته تحویتل آمهت    صحی  و سالم تحویل مستاجر گردید و مستاجر متعهد و مکلف اس  ی  از خاتمه قرار داد به هر دلیلی از جمله فس. و با اقاله و غیر مستب  
   مماید وضعی  زمان تحویل گرفتن اقدا

 شد مالک عمل میبا شهرداری خمیندر صورت وجود هرگومه ابها ت دوگامگی و سایر موارد ییش بینی ممده در قراردادت تمخیص و دستور کار ماظر  -

ائتی مراجتع   رالعملهای اجردستتو ت آئین مامه ها و دستورالعملهای فنی و تجهیااتی ممتمل بر کلیته  این قرارداد تابع قوامین و مقررات جمهوری اسالمی ایران ومیباشد -
ت  استتان مرکتای    CNGت کتارگروه   CNGمحتر  ذیربط و قامومی سط  منطقه و کمور ابالغی از سوی ستاد حمل و مقتل و متدیری  ستوخ  ت متدیری  طترح      

هتره  بمتین و دستتورالعمل هتای    شرک  ملی یخش فراورده های مفتی منطقه مرکای ت شرک  گاز استان مرکای ت ضوابط عمومی مصوب شتورای استالمی شتهر خ   
ارداد ارت در ایتن قتر  برداری ت مگهداش  ت تعمیرات و کالیبراسیون صادره شرکتهای مادر تخصصی بر حسش تجهیاات جایگاه با توجه به دستورالعمالهای دستگاه مظ

 حاکم میباشد 

نمتودت لتذا   اههتا اقتدا  می  اطالعات فنی از شهرداری و مسب  بته بازدیتد از جایگ   با عنای  به اینکه بهره بردار قبل از شرک  در ماایده میبایس  مسب  به کسش کلیه -
 د هیچگومه ایراد اشکال در این خصوص یذیرفتنی ممیباشدت جایگاهها با وضعی  موجود در زمان برگااری ماایده به بهره بردار تحویل میگردم

تا غیتر  عتایی در ایتن راست   تعلق مخواهد گرف  و هرگومه ادبهره بردار سش و ییمه و یا سرقفلی به به موجش این قرارداد در یایان قرارداد ت هیچگومه حقی منجمله ک -
 مسموع میباشد 

    اس  کرده حاصل اطالع جائاً و کالً آن مفاد از و مموده مطالعه کامال را قرارداد موضوع و مدارک و اسناد هیکلبهره بردار  -
  دیمما یمم یحق چگومهیه جادیابهره بردار  یبرا شده  یتصر بدان آمچه جا قرارداد نیا -
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 را ختود  دیت جد محتل  است   موظتف بهرره برردار    کنتد  رییت تغ محتل  نیا که یصورت در و اس  شده موشته قرارداد مقدمه در که اس  همانبهره بردار  یقاموم محل -
 محتل  به یس  رسانمامه لهیسو به شهرداری طرف از که یامامه هر مکند لعم خود تعهد نیا بهبهره بردار  که یصورت در  دهد اطالع مظارت دستگاه به کتباً بالفاصله

  شد خواهد یتلق شده ابالغ یا به هرمحو ممکن تحویل مماینده ایمان گرددت شودت ارسالبهره بردار  یقاموم

 و کترده  حتاد یا را ست. ف حتق  خمتین ی شهرداری برا قرارداد نیای بندها و فصول از کی هر از تخلف و گرددی م ابالغبهره بردار  به ها وس یی هیکل با قرارداد نیا -
  مدارد را آن از ریغ ویی قضا از اعم مراجع از کی چیه توسط آن ذیتنف ای دییتا بهی ازیم

 می باشد  امی 26/5/76این قرار داد در بحث تخلیه مممول قامون روابط موجر و مستاجر مصوب  -
عایت   ره امجتا  و یتا   د این قرار داد توسط مستاجر ت شهرداری مراتش را طی اخطار کتبی به مستاجر ابالغ تا مسب  بت در صورت عد  رعای  هر یک از شرایط و مفا -

وضتوعه  ممین و مقتررات  قرار داد را راساً و یکطرفه بدون میاز به مراجع قضائی فس. مموده و بتر استا  قتوا    در غیر اینصورت شهرداری حق دارد آن اقدا  مماید  
 در این صورت مستاجر حق هیچگومه اعتراضی را مخواهد داش   و تضمین قرارداد را ضبط ممایدت تخلیه عین موضوع قرارداد ممایداقدا  به 

وضتع  ردهای هتا و استتامدا   بهره بردار با توجه به زمینه تخصصی کاری خود میبایس  مسب  به اخذ قوامین و مقررات ت آخرین آئین مامه ها ت دستورالعملهات بخمتنامه  -
 ن از ستوی بهتره  آشده توسط مراجع قامومی و ارگامهای ذیربط اقدا  و به این مقررات احاطه کامل داشته باشدت در هرصورت جهل بته قتامون توجیته عتد  رعایت       

 بردار ممیباشد 
راستاً مستب  بته متورد      روز از تتاری. ابتالغ   15اء در صورت استنکاف مستاجر از امجا  تعمیرات تجهیاات و تاسیسات این قرار داد شهرداری با اخطار کتبی و امقضت  -

 اقدا  و دو برابر هاینه ها را از مستاجر دریاف  می مماید 

ه بعهتده  کت مجتا  تعهتداتی   اهر گاه مستاجر در اجرای تما  یا قسمتی از موارد مندرج در قرار داد سهل امگاری یا کوتاهی کند و بر اثر آن خسارتی وارد آیتد یتا از    -
ه ای مربتوط را بت  ری ممایدشهرداری حق خواهد داش  در قسم  اخیر آن تعهدات را به جای بهره بردار امجا  داده و ضمن محاسبه خستارت ت هاینته هت   دارد خوددا

هتر گومته    نصتورت درصد هاینه باالسری و همچنین مبلغ خسارت وارده را با تمخیص امحصاری خویش از محل ضمامتنامه در اختیار برداشت  کنتد  در ای   20اضافه 
 ادعای مستاجر چه از حیث تمخیص اسا  تخلف و چه از جه  محاسبه مبلغ یرداختی مسموع مخواهد بود 

مین از یاات و عتد  تتا  در مقطع استرداد جایگاه از سوی مستاجر به شهرداری ت در صورت احراز وجود هر گومه خسارت و کمبود در تاسیسات ت ابنیه ت لواز  و تجه -
ریتق  طتاجر و یتا از   ای و یا وجود استهالک ت شهرداری بر مبنای قیمتهای تما  شده و اعمال بیس  درصد هاینه باالستری از محتل ضتمامتنامه مست    طریق یوشش بیمه 

ر اضتی را د ه اعترمقتضی اخذ خواهد ممود و مستاجر به موجش این قرار داد اعال  می ممایدکه محاسبات شهرداری در مورد میاان خسارات را قبول و حتق هرگومت  
 این خصوص از خود سلش می مماید 

 مستاجرمیبایس  دریایان قرارداد مفاصاحساب ازکلیه ادارات آب وبرق وگازو    و سایر مراجع ذیصالح قامومی ارائه مماید  -
ر داد بتا بهامته جتویی    ه یت  از امعقتاد قترا   می باشد لذا در صتورتیک  CNGاز آمجائیکه مستاجر از شرکتهای با تجریه و دارای صالحی  در امر بهره برداری جایگاه  -

رابتر  بر امورات ختود  مبنی بر عد  صرفه اقتصادی سعی در کاهش هاینه ها و عد  امجا  تعهدات باشد شهرداری با هدف جلوگیری از مهادینه شدن اینگومه روشها د
ی از ستوی  ت عد  توجه کتاف جه  الاا  مستاجر به امجا  تعهدات اقدا  و در صورمفاد قرار داد با جدی  مسب  به امجا  جرائم و سایر تدابیر در مظر گرفته شده در 

 مستاجر رومد فس. قرار داد اجراء می مماید 

 
 : نسخ قرار داد 17ماده 

 هستند  صفحه و در سه مسخه تنظیم امضاء و مبادله گردید و تمامی مس. دارای حکم و اعتبار واحد 12بند در  94ماده و  17این قرار داد شامل 
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