
  یک مرحله ايمزایده عمومی 

زمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري رشت از ردیف کد اعتباري پیش بینی شده در بودجه مصوب سا

متعلق به امالك سازمان مذکور در سطح شهر رشت را از طریق از باب مغازه 11 در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ایی اجاره

از کات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها سامانه تدار

گان و الزم است شرکت کنندانجام خواهد شد WWW.SETADIRAN.IR  طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضائ الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق 

  .سازند 

  )6/10/99نوبت دوم -29/9/99-نوبت اول روزنامه(29/9/1399:تاریخ انتشار  اسناد مزایده در سامانه مورخ 

  14.30لغایت  7.30از ساعت   23/10/99لغایت   13/10/99: مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت 

  14.30تا ساعت    4/11/99غایت ل  24/10/99: مهلت ارسال پیشنهاد 

در دفتر کارریاست سازمان به نشانی رشت میدان فرهنگ  5/11/99مورخه  یکشنبه    روز 14:30راس ساعت   : تاریخ بازگشایی 

  یی سازمان ساماندهی مشاغل شهري  شهرداري رشتخیابان پرستار  جنب آب و فاضالب روستا

  

  مساحت  آدرس  ردیف

  متر مربع

( قیمت کارشناسی پایه   منطقه

  )ریال

سپرده شرکت در 

  )ریال( مزایده 

بلوار افتخاري جنب ایستگاه آتش نشانی   1

  2مغازه شماره 

  ریال 3.600.000  ریال 6.000.000  4منطقه   22

ش نشانی بلوار افتخاري جنب ایستگاه آت  2

  3مغازه شماره 

  ریال 3.600.000  ریال 6.000.000  4منطقه   22

  ریال 3.000.000  ریال 5.000.000  2منطقه   13.35  5پاساژ نگین طبقه دوم مغازه شماره   3

  ریال 3.300.000  ریال 5.500.000 2منطقه   13.30  6پاساژ نگین طبقه دوم مغازه شماره   4

  ریال 3.600.000  ریال 6.000.000 2منطقه   14.55  7پاساژ نگین طبقه دوم مغازه شماره  5

  ریال 12.000.000  ریال 20.000.000 2منطقه   13  پاساژ نگین طبقه اول  6

  ریال 6.000.000  ریال 10.000.000 4منطقه  11.5  بلوار الکان روبروي دانشگاه آزاد  7

اره حمیدیان جنب مسجد الغدیر مغازه شم  8

  تعاونی مرغداران 2

  ریال 6.600.000  ریال 11.000.000  4منطقه   10.5

غدیر مغازه شماره لحمیدیان جنب مسجد ا  9

  یک

  

  ریال  5.400.000  ریال  9.000.000  4منطقه   10.5

  ریال  3.900.000  ریال  6.500.000  3منطقه    15.6  میدان زرجوب داخل بازارچه مغاز دو دهنه   10

  ش خیابان جوان کافه دمنو  11

  

  ریال  7.200.000  ریال  12.000.000  3منطقه   22

  ري بعهده برندگان مزایده می باشدهزینه انتشار آگهی و کارشناس رسمی دادگست: توجه 

 نزد بانک ملی 0112162867005مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شرح فوق می باشد که می بایست بصورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 

مدت اعتبار ضمانت نامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه می . شعبه  شهرداري رشت واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردد

  .باشد 

  . ماه می باشد  3مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی پاکتها به مدت 

  . سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد

  .بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداري رشت می باشد 

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکتهاي الف آدرس رشت خیابان پرستار 

  . رآورده هاي کشاورزي شهري شهرداري رشت جنب اب و فاضالب روستایی سازمان ساماندهی مشاغل  و ف
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