بنام خدا
« روش احداث جايگاههاي »CNG

به منظورتوسعه منطقي و موزون جايگاههاي عرضه گاز طبيعي ( )CNGو با هدف سهولت دسترسي شهروندان  ،جلوگيري از
اتالف انرژي و بهينه سازي مصرف  ،كاهش آلودگي هوا و ترغيب بخش هاي خصوصي جهت سرمايه گذاري موارد ذيل را جهت
بهينه نمودن احداث جايگاههاي  CNGاعالم مي دارد .الزم به ذكر است تمامي مراحل مربوطه (درخواست هاي اخذ مجوز
ساخت و خريد تجهيزات  ) CNGتوسط شركتهاي صاحب نشان (برند) به آدرس  commerce.niopdc.irبه اين شركت
ارسال گردد.
 )1شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان:
الف-شرايط عمومي متقاضيان:
 تابعيت جمهوري اسالمي ايران در مورد اشخاص حقيقي دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي افراد عدم سوء پيشه و عدم اشتهار به فساد اخالقي عدم اعتياد به مواد مخدر شاغل نبودن متقاضيان در شركتهاي تابعه وزارت نفت و خانواده درجه يك آنهاتبصره  :اولويت به وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و همچنين جانبازان  ،آزادگان و ايثارگران در شرايط مساوي
خواهد بود.
ب -شرايط اختصاصي متقاضيان:
 سندثبتي زمين يا مجوز معتبر استفاده از زمين كروكي كامل از زمين پيشنهادي با توجه به ظرفيت هاي مختلف تجهيزات طبق جدول پيوست (.ضميمه يك) تكميل فرم درخواست متقاضي احداث جايگاه (.CNGضميمه دو) -درمورد اشخاص حقوقي ارائه ثبت شركتها ،اساسنامه و آخرين آگهي روزنامه رسمي

 استعالم از ادارات راه و ترابري  ،شهرداري  ،شركت گاز  ،محيط زيست و ساير سازمانهاي مرتبطد -تعهدات متقاضي:
 واريز  50ميليون ريال به عنوان سپرده تضمين انجام تعهدات ارائه تعهد نامه مخصوص برعدم اعتراض نسبت به كمبود درآمد طراحي نقشه ها و جانمايي جايگاهها با رعايت استانداردهاي جايگاههاي تك منظوره CNGتبصره  :بمنظور طراحي نقشه ها از مشاورين مورد تائيد شركت ملي پخش استفاده گردد.
 اخذ تاييديه روي نقشه ها از مناطق شركت ملي پخش تجهيزات CNGو متعلقات آن از فروشندگان مورد تاييد شركت ملي پخش صورت گيرد ارائه تعهد نامه مبني بر اينكه هزينه هاي ساخت  ،تامين قطعات و تجهيزات  ،عرصه ،اعيان  ،انشعابات آب  ،برق ،گاز و تلفن برعهده متقاضي مي باشد.
 بمنظورتامين حفاظت الكترونيك جايگاه تهيه و نصب دوربين هاي مداربسته براساس دستورالعمل هاي صادرهشركت ملي پخش الزامي است.
 ارايه موافقت نامه شركت ملي گاز در استان مربوطه مبني بر امكان تامين گاز طبيعي ( ) CNGدرمحل احداث وهمچنين موافقت نامه تامين برق  ،حداقل به ميزان  300كيلو وات از اداره برق استان
 اخذ استعالمهاي الزم در خصوص احداث جايگاه از ادارات راه و ترابري استان و شهرداري و ساير ادارات مرتبط ارائه تعهد نامه از متقاضي مبني بر احداث نمازخانه و يا مسجد در جايگاههاي بين شهري امضاء قرارداد فروش بين مالك جايگاه (شركت صاحب برند) و شركت ملي پخشه) بررسي مدارك و صدور مجوز احداث
صدور موافقت اصولي توسط معاون بازرگاني با هماهنگي مسئول  CNGو به امضاء مدير منطقه در صورت دارا بودنشرايط
صدور مجوز بهره برداري و عقد قرارداد فروش در هنگام راه اندازي جايگاه با متقاضي -)2مدت اعتبار مجوز موافقت اصولي يك سال مي باشد و درصورت تشخيص در دست اقدام بودن مراحل كار نسبت به
تمديد آن حداكثر براي يكبار به مدت شش ماه اقدام خواهد شد.

 -)3تغيير كاربري جايگاههاي عرضه فرآورده كه حداقل  15سال از شروع بهره برداري آنها مي گذرد در صورت وجود
جايگاه هاي كافي در منطقه براي تامين نياز مصرف كنندگان با تائيد كميته اي متشكل از مدير منطقه  ،نماينده
جايگاهداران منطقه و مدير بازرگاني و تصويب هيئت مديره امكان پذير خواهد بود

تبصره مهم :هرگونه نقل و انتقال جايگاههاي  CNGتك منظوره و دو منظوره بدون اخذ موافقت از مديريت محترم
طرح و احداث جايگاههاي  CNGممنوع مي باشد.

ابعاد مورد نياز جهت احداث جايگاه  CNGدر زمين هايي كه داراي ابعاد هندسي منظم مي باشد  ،با توجه به
ظرفيت به شرح زير اعالم مي گردد :

ظرفيت جايگاه
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تيپ جايگاه
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2000
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B

1500

3
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C

1200

3
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D

1000

2
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قابل توجه متقاضيان محترم
جهت اطالع بيشتر در اين خصوص با شماره تلفن  ( 01333127651واحد  CNGاستان گيالن )
تماس حاصل فرماييد .

