
 

 

  عمومی یک مرحله اي مزایده گهیآ

مورخ در  هیئت مدیره 130جلسه به استناد  درنظرداردشهرداري رشت  سیما، منظر و فضاي سبز شهري سازمان

 به را خود پل هاي عابر پیاده غیر مکانیزهو ، الیت باکس شهري بیلبورد فضاهايقطه ازن 4تبلیغاتی برداري بهره29/9/99

 فرهنگ وزارت از مجوزفعالیت دارايسال به کانون هاي تبلیغاتی  2قابل تمدید تا رضایت طرفین  در صورت مدت یک سال

ن همراه داشتن ضم2/11/99لغایت24/10/99میتواننداز تاریخ درج آگهی نوبت دوم عالقمندان .نماید واگذار اسالمی و ارشاد

شعبه  مهرزد با نک ن 640211269952641ریال واریز شده  به شماره حساب  000/000/1بانکی به مبلغ  معرفی نامه و فیش

آدرس  گیالن رشت  بهشهرداري رشت سیما، منظر و فضاي سبز شهري سازمان به مزایده جهت دریافت اسناد  طالقانی

  .)فیش بابت هر بسته میبایست جداگانه واریز گردد( .نمایندمراجعه خ پرستار فرهنگمیدان 

مراجعه و یا   www.rasht.irبه وب سایت شهرداري رشت به آدرس  بیشتر اطالعات کسب جهت میتوانند عالقمندان

 .تماس حاصل نمایند 33334008- 013دفترسازمان به شماره هاي شماره با اداري درساعات

 جمع مبلغ ساالنه  جمع مساحت  تعداد  گروه  نوع تابلو  ردیف

  اجاره بهاء

جمع سپرده شرکت در 

  مزایده

  000/160/281  000/200/623/5  198  8  ششم  بیلبورد   1

  000/680/307  000/600/153/6  242  8  هفتم  بیلبورد  2

  720/902/175  400/054/518/3  12/133  6  هشتم  الیت باکس  3

  000/860/730  000/200/617/14  1204  8  نهم  پل عابر پیاده غیر مکانیزه  4

 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده می بایست به شرح جدول فوق به صورت وجه نقد به : نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 

مدت . واریزیا به صورت ضمانتنامه بانکی  ارائه گردد  طالقانیشعبه مهر نزد بانک  64021126952643حساب سپرده شماره  

  .حداقل سه ماه می باشداعتبار ضمانتنامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات 

 دوشنبهروز) 14:30(اداري ساعت اسناد مزایده تا پایان  بارگزارياز آخرین روز : زمان و مکان تسلیم پیشنهادات - 2

  .ارائه گردددولت تدارکات الکترونیکی دولتسامانه به 14/11/99مورخ

 سازمانرئیس در دفتر 15/11/99مورخ شنبهسه روز 14:30رأس ساعت :  هاي واصله و محل آن  تاریخ بازگشایی پاکت - 3

  .بودبازگشایی خواهد سیما، منظر و فضاي سبز شهري 

  ماه می باشد 3از آخرین روز تحویل اسناد به مدت : مدت اعتبار پیشنهادها  -4

  .هزینه کارشناسی و  درج آگهی مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود* 

  .اسناد مزایده مندرج می باشد سایر جزییات در * 

  .میباشد موجود اسنادمزایده همراه مذکوربه تابلوهايو آدرس  موقعیت*

  

  ز             سازمان سیما، منظر و فضاي سب سرپرست

  علیرضا قانع

  

  

  



 

 

  

  


