
      

  

  

  بسمه تعالی

   CNG هايجایگاهیک مرحله اي واگذاري بهره برداري آگهی مزایده عمومی 

  شهرداري رشتمتعلق به 

 CNGجایگـاه   6بهـره بـرداري از تعـداد     ،از مراجـع ذیصـالح  اخـذ شـده   شهرداري رشت در نظر دارد به اسـتناد مجوزهـاي   

حمـل و   مـدیریت  ، دولـت آبـاد ، نخـود چـر ، تـازه آبـاد ، سـازمان        واقع در الکان ، میـدان گیـل   (جایگاه عرضه گاز خودرو )

از طریـق برگـزاري مزایـده عمـومی بـه      برابـر نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتري      نقل بـار و مسـافر شـهرداري رشـت را     

           شــرکت پخــش و پــاالیش و فــرآورده هــاي نفتــی ایــران بــه شــرح ذیــل   یــه ازتائید کــه دارايشــرکتهاي واجــد شــرایط 

 هاشـرکت بـه   بـه صـورت جداگانـه    دو گـروه  در شـش جایگـاه  الزم به ذکر اسـت کـه    ،واگذار نمایدیکسال  به مدت می باشند

   واگذار می گردد.

   14:30صبح الی  7:30از ساعت  04/02/1400لغایت  28/01/1400: مزایده اسناد دریافت مهلت

  14:30تا ساعت  15/02/1400لغایت  05/02/1400مهلت ارسال پیشنهاد : 

بـه نشـانی    رشـت   کار مدیر  امور مالی شـهرداري در دفتر  18/02/1400مورخ شنبه  وزر 14:30بازگشایی: راس ساعت  تاریخ

  می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  است. بازگشاییشهرداري رشت  میدان گیل، ساختمان مرکزيرشت، 

 .به مدت یک سال تمام شمسی می باشدمدت قرارداد بهره برداري از تاریخ انعقاد قرارداد  - 1

 0104858268000 شماره به صورت وجه نقد به حساب سپردهذیل را  سپرده مندرج در جدول مبلغ باید  دهندگان پیشنهاد -2

یی پاکتها مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ بازگشانماید، یا به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه  و واریز نزد بانک ملی شعبه شهرداري

 .ماه می باشد 3به مدت 

  .شناخته خواهد شد رنده مزایدهیشنهاد داده باشد بپ را در هر گروه درصده اي که بیشترین شرگت کنند - 3

سپرده یا  حاضر به امضاي پیمان و یا سپردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات نشود.)برنده مزایده (چنانچه پیشنهاد دهنده 

نفر دوم با رعایت تبصره یک ماده به  مزایده فوق  شد.ضمنا ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع دستگاه مزایده گذار ضبط خواهد

  شد. آیین نامه معامالت شهرداري واگذار خواهد 20

  (ریال)شرکت در مزایده  سپرده  کارمزد ناشی از عملکرد فروش  CNGجایگاه   ردیف

1  

  

دولت آباد، نخودچر جایگاههاي ( 

  ،الکان،)
  000/000/376/2  درصد 45

2  

جایگاههاي(  سازمان حمل و نقل بار و 

مسافر شهرداري رشت ، میدان گیل، 

  تازه آباد)

  000/000/364/2  درصد 45



  

 .از شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی ایران و داشتن مجوز ظرفیت بهره برداري مجازرائه تائیدیه صالحیت ا - 4

مبلغ  به حداقل 30/12/99لغایت  01/01/99از تاریخ  کننده گردش مالی شرکتبر ارائه صورتحساب بانکی مبنی  -5

 .استمیلیارد ریال باشد که نشان دهنده وضعیت مالی شرکت کننده  000/000/000/100

سازمان نزد بانک مهر ایران واریز   64021114908422ریال به حساب شماره  000/000/1مبلغاسناد مزایده باید متقاضیان جهت خرید  - 6

 مبلغ فوق قابل استرداد نمی باشد.ضمیمه تقاضاي خرید اسناد نمایند. انموده و اصل فیش ر

 سازمانساختمان  ،با مراجعه به آدرس : رشت ، بلوار شهید چمران کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند -7

 چهارشنبه حداکثر تا پایان وقت اداري روز دریافت و مالی واحد از را مزایده اسناد ،مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت

 سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. امور مالیو موم کرده و به  مهر ، ج شنهادات خود را شامل پاکتهاي الف، بپی 15/02/1400 مورخ

 وضوع مزایده به همراه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی.قرارداد مرتبط با م دو فقرهارائه  -8

که با شهرداري و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت قرارداد داشته اند ارئه  هایی ضمنا شرکت کننده 

 .د شدهبدهی الزامی می باشد.بدیهی است در غیر اینصورت پاکت ج آنان بازکشایی نخواتسویه حساب و عدم 

 .ارائه مدارك مبنی بر کارکرد شرکت بر روي تجهیزات جایگاههاي مورد مزایده -9

 الزامی بودن وجود دفتر شرکت در شهر رشت از زمان انعقاد قرارداد فیمابین . - 10

 به عهده برنده مزایده می باشد. درج آگهی در روزنامهکلیه هزینه هاي برگزاري مزایده شامل کارشناسی ،  -11

 دها مختار است.ادر رد یا قبول هر یک از پیشنه شهرداري -12

  . باشد می مندرج مزایده اسناد در اطالعات و شرایط ایرس -13

 باشد می شهرداري شروط قبول منزله به پیشنهاد ارائه و مزایده در شرکت است بدیهی -14

سازمان ، بلوار شهید چمران رشت، مزایده اسناد خصوص در بیشتر اطالعات دریافت جهتمزایده گزار  دستگاه نشانی - 15

 013- 33825573:  تلفن ،رشت شهرداري مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

  است)) دهیدرج گرد www.rasht.irرشت به آدرس :  يشهردار تیدر سا یآگه نی((متن ا

 شهرداري رشت                                                                                                                                         


