
خطوط اتوبوسرانی شهر گز به شهرهاي  سرویس دهیآگهی مناقصه  اختصاصیشرایط  

    اصفهان و شاهین شهر

خطوط اتوبوسرانی شهر گز به شهرهاي اصفهان و و سرویس دهی  برداري شهرداري گزبرخوار در نظر دارد بهره

  .واگذار نمایدبه متقاضیان  زیر نامه براساس آیین  ملکی شهرداري اتوبوس دستگاه 9تعداد شاهین شهر را با 

ها با  بایستی داراي شرکت با شماره ثبت شده در اداره ثبت شرکت) خصوصی و تعاونی(متقاضی حقوقی  -1

  .موضوع فعالیت ارائه خدمات حمل و نقل مسافر باشد

هاي  شرکت برداري و اشتغال کارکنان دولت و همچنین شرکاء و سهامداران بهره گذاري،  هرگونه سرمایه -2 

هاي مربوط  هاي اتوبوسرانی مادام که به خدمت در دستگاه ها یا سازمان ها و شرکت وابسته به دولت، شهرداري

  .باشد اشتغال دارند ممنوع می

بدیهی است براي تحویل هر . راننده معرفی گردد دوبراي تحویل هر یک دستگاه اتوبوس باید حداقل   -3

برداري از اتوبوس ها  بهره "ضمنا  .اتوبوس رانندگان آموزش دیده براي همان اتوبوس باید معرفی و اعزام شوند

براي کارکنان و رانندگان بخش  زیردر خطوط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم رعایت شرایط 

  :باشد غیردولتی می

  .سال سن 23داقل ـ داشتن ح

  .ك تحصیلی دیپلمرـ داشتن حداقل مد

  .ـ داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی

  .است االمکان دو سال از تاریخ دریافت آن گذشته  ـ دارا بودن گواهینامه معتبر رانندگی براي رانندگان که حتی

  .ـ داشتن تاهل

  .ـ تابعیت جمهوري اسالمی ایران

  .نداشتن سوء پیشینهـ 

  .ـ عدم اشتهار به فساد اخالقی

  .ـ ارائه گواهی صحت بدنی و فکري و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی



  .ـ التزام به رعایت شئونات اسالمی

  .ـ نداشتن شغل دیگر

شهرت و عدم براي اشخاص حقوقی متقاضی، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفري موثر، عدم سوء    ـ تبصره

اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی از مراجع ذیصالح براي اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل ضروي 

  .باشد می

... جریمه هاي تخلفات رانندگی وبرداري ازخطوط اعم از مالیات، بیمه و عوارض سالیانه و  بهره  هاي هزینه  -4

  .بردار است بهره عهدهبر و همچنین کلیه هزینه هاي سوخت  اتوبوس ها 

بردار و تائید  بهره  یا هر مکانیزم قابل قبول دیگر براي اخذ کرایه منوط به پیشنهاد  تاستفاده از بلی  -5

بر عهده شهرداري خواهد  GPSو هزینه نصب دستگاه کارت خوان و دستگاه  باشد شهرداري میکارشناسان 

  .بود 

راهنمائی و رانندگی ، کیفري و مدنی در جمله قوانین مسئولیت هر گونه تخلف و شکایات و کشف فساد از  -6

  .بر عهده پیمانکار خواهد بود  بهره برداريقرارداد هنگام مدت 

هاي واگذاري باید توسط متقاضی به تجهیزات ایمنی، اطفاء حریق و جعبه کمکهاي اولیه مجهز  اتوبوس ـ7

  .استفاده بدون تجهیزات مذکور ممنوع است. باشند

را ندارد  و هرگونه هاي واگذاري  اتوبوسر بدنه داخلی و خارجی اقدام تبلیغاتی ب بهره بردار حق هیچ گونه ـ8

  .گیردمی شود صورت  اعالم می شهرداريبراساس ضوابط و مقررات جاري که از طرف  تبلیغات

یکسال از تاریخ به مدت  ر خطوط مذکورمکلف به ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافر د بهره بردار  -9  

  .قابل تمدید می باشد  مدت قرارداد و در صورت توافق طرفین باشد می 31/2/98تا تاریخ   1/3/97

رسانی  ها، زمانبندي حرکت، شروع و خاتمه ساعات کاري خدمات مسیر، خط، تعداد و محل ایستگاه -10

باشد و کتباً توسط  هاي شهرداري می منطبق با برنامه ، توسط اتوبوس در خطوط واگذار شده به بخش خصوصی

هاي تعیین شده با ابالغ شهرداري  هرگونه تغییر در موارد فوق و برنامه. گردد بردار ابالغ می بهره  شهرداري به 

بردار، برنامه جدیدي را با توجه به توان و  هرهب تواند عندالزوم با اعالم قبلی به  خواهد بود و شهرداري می

  .بردار براي اجرا ابالغ نماید تعهدات بهره



  .باشند ـ متقاضیان حقوقی نسبت به متقاضیان حقیقی در اولویت می 11

روز، در محل  ها را در ساعات غیرفعال در طول شبانه برداران بخش خصوصی موظفند اتوبوس بهره  ـ 12

توقفگاه مجاز معرفی شده توسط شهرداري نگهداري نمایند و هزینه هاي نگهداري در محل توقفگاه بر عهده                 

  .می باشد بهره بردار 

نرخ کرایه  و دگرد می ریال تعیین 5000در زمان عقد قرارداد نرخ کرایه حمل مسافر در خطوط واگذاري  -13

می بایست به حساب  تکلیه درآمدهاي حاصل از فروش بلی "ضمنا.باشد االجرا می بردار الزم بهره مصوب براي 

  .شهرداري واریز گردد

نامه و قبول  مکلف به سپردن تعهد رسمی مبنی بر عدم انجام تخلفات موضوع این آیین بهره بردار -14

  .باشد هاي صادره می کمیته انضباطی و رسیدگی به تخلفات و رعایت دستورالعمل هاي تصمیم

هاي انضباطی و  هاي کمیته شود و مرتکبین تابع تصمیم محسوب می بردار بهره امور زیر از تخلفات  تبصره ـ

  :رسیدگی به تخلفات خواهند بود

  .ـ امتناع از حمل مسافر و یا حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات1

  .ـ جابجایی مسافر با اتوبوس در غیر از ساعت، مسیر و خطوطی که اتوبوسرانی تعیین نماید2

  .ـ عدم رعایت شئونات اسالمی و اجتماعی3

  .آن هاي محوله و رعایت مقررات ـ عدم انجام کشیک4

  .ـ ارتکاب به جرم در هنگام اتوبوسرانی یا با استفاده از اتوبوس 5

  .هاي مصوب ـ عدم رعایت نرخ 6

 وزارت کشور، سازمان مراجع باالدستی شهرداري همچون هاي ابالغی ها و دستورالعمل نامه ـ عـدم رعایت آیین7

  .که توسط شهرداري به بهره بردار ابالغ می گردد  ...شهرداري ها و 

  .ـ تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی 8

  .ـ نصب و استفاده از وسایل غیرمجاز که مخالف ضوابط و مقررات اتوبوسرانی باشد9



  .ها ـ استفاده از رانندگان غیرمجاز و فاقد کارت شناسایی در اتوبوس10

  .ـ کار با اتوبوس بدون گواهی معاینه فنی و گواهی مراقبت وضعیت  معتبر11

 2دستگاه در خط شهر گز به اصفهان و تعداد  6از تعداد نه دستگاه اتوبوس ملکی شهرداري تعداد  -15

دستگاه در خط شهر گز به شاهین شهر باید مورد استفاده قرار گیرد و یک دستگاه به صورت رزرو همواره 

  . باشد سرویس دهی میآماده جهت 

، هزینه هاي تعویض الستیک و یاز براي تعمیر و نگهداريهاي تعمیرات، تأمین قطعات مورد ن کلیه هزینه -16

بردار موظـف است با نظارت کارشناسان ذیربط  و بهره باشد می بهره برداربر عهده  ها اتوبوس تعویض روغن

به  ممکن و در ساعات غیرفعال در اسرع وقت و در کمترین زمان هاي را تعـمیر و نگهـداري اتوبوس،  شهرداري 

بدیهی است که  .ردیگن صورتظرفیت برداري کامل از  بهره در خللی هیچ گونهکه گونه اي انجام دهد 

بایستی تمهیداتی توسط بازسازي هر اتوبوس  بازسازي اساسی اتوبوس ها بر عهده شهرداري می باشد و در زمان 

  .نیایدبهره بردار انجام گیرد که در سرویس دهی به مسافران مشکلی بوجود 

تواند  می بهره بردار، و کاستن از زمان تعمیرات  ها بردار به منظور کاهش هزینه بهره درصورت درخواست  -17

با  ها ها و مواردي نظیر الستیک و روغن براي اتوبوس نسبت به خرید متمرکز لوازم و قطعات پرمصرف اتوبوس

  . اقدام نماید نظارت کارشناسان ذیربط شهرداري

واگذاري سرویس دهی و بهره برداري را به صورت کلی و جزئی و مشارکتی بهره بردار به هیچ وجه حق   -18

در غیر اینصورت شهرداري می . بدون هماهنگی و مجوز کتبی از شهرداري نخواهد داشت به شخص ثالث 

هره بردارحق  هرگونه قضائی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و بدینوسیله  ببدون مراجعه به مراجع تواند 

  . شکایت را در محاکم قضائی از خود سلب می نماید

 دستگاه هر تعدادبا بهره بردار می بایست نسبت به سرویس دهی ، درصورت درخواست شهرداري   -19

داخلی شهر به پایانه اتوبوسرانی واقع  رهايیخطوط مذکور و مس مینی بوس یا میدل باس در مسیرهاي اتوبوس ،

بدیهی است که در صورت دستورکار کتبی شهرداري و . اقدام نماید  که نیاز می باشد  در خیابان شیخ بهائی

  . سرویس دهی بهره بردار ، هزینه مذکور جداگانه پرداخت خواهد شد 

باید بوسیله رنگ بدنه و یا  دهد در خطوط واگذار شده مورد استفاده قرار می بهره بردارکه  یئخودروها  -20  

  .هاي ملکی شهرداري متمایز و مشخص گردد اي از اتوبوس عالئم ویژه



ریال به عنوان وثیقه بابت حفظ و حراست ) چهل میلیارد ( 000/000/000/40بهره بردار می بایست مبلغ   -21

  .به عنوان امانت نزد شهرداري قراردهد اتوبوس هاي متعلق به شهرداري

نظارت بر نحوه عملکرد بهره بردار بر عهده کارشناسان شهرداري که به صورت کتبی به بهره بردار    -23

معرفی می گردند می باشد و بهره بردار مکلف است در هر زمان  ناظرین درخواست بازدید از اتوبوس ها یا 

را نمایند تسهیالت الزم را در مورد اجراي این بند براي ناظرین ...) تعمیرگاه و توقفگاه ، (اماکن مورد قرارداد 

  .فراهم نماید 

مبلغ صورت وضعیت بهره بردار ماهانه بعد از ارائه صورت وضعیت توسط وي و بررسی و رسیدگی    -23

  .توسط کارشناسان شهرداري و کسر جرائم عدم انجام تعهدات قابل پرداخت می باشد 

نامه صریح نبوده و یا تفاسیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد، موضوع با عنایت  در مواردي که مفاد آیین  -24

و قواعد مسلم حقوقی و در چارچوب قوانین و ) شهرداري و بهره بردار(به روح حاکم در توافقنامه فیمابین 

  .خاذ تصمیم خواهد شدمقررات جاري در کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختالفات بررسی و ات

  :باشد نفر به شرح زیر می 5ـ کمیته انضباطی و رسیدگی به تخلفات متشکل از  تبصره

  ـ شهردار یا نماینده قانونی او

  .بردار بهره االختیار  نماینده تام -

  .ـ نماینده شوراي اسالمی شهر

  ).رسمی دادگستري درصورت توافق کارشناس(بردار و شهرداري  بهره الطرفین ـ نماینده مرضـی

  .ـ مسوول  امورحمل و نقل شهرداري گز  با حفظ سمت به عنوان دبیر جلسات کمیته 

  .خواهد بود و الزم االجراء راي کمیته با اکثریت آراء براي طرفین معتبر

شهرداري می  ، باطی به عدم کفایت ويضبردار  و راي کمیته ان بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات بهره

تواند بدون مراجعه به مراجع قضائی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و بدینوسیله  بهره بردارحق  هرگونه 

  . شکایت را در محاکم قضائی از خود سلب می نماید

  


