
 

 مزایده عمومی یک مرحله ای

ه عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری  و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت  ازردیف کداعتباری پيش بينی شده در بودجه مصوب  در نظر دارد مزاید

الکترونيکی دولت برگزار نماید کليه مراحل برگزاری یک مرحله ای ساماندهی گاری های سيار مواد غذایی سطح شهر رشت  بشرح ذیل  از طریق سامانه تدارکات 

انجام   WWW.SETADIRAN.IRمزایده  از دریافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس :

از به انجام فعاليتهای مزبور و دارای تایيدهای الزم از مراجع ذیربط می باشند،در اساسنامه خود مجبرابر خواهد شد و الزم است اشخاص حقيقی یا حقوقی فعال که 

 .صورت عدم عضویت قبلی ,مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند

 05/08/1400 نوبت دوم و 28/07/1400تاریخ انتشار  اسناد مزایده در سامانه مورخ : نوبت اول

 22لغایت  7,30از ساعت   8/1400/ 12 لغایت 05/08/1400هلت دریافت اسناد مزایده از سایت :   م

 14,30تا ساعت  8/1400/ 23لغایت     8/1400/ 13مهلت ارسال پيشنهاد

شهرداری رشت واقع در نرسيده به ميدان گيل ساختمان محترم امور مالی مدیر در دفتر  8/1400/ 24دوشنبهصبح  روز 10تاریخ بازگشایی : راس ساعت    

 شهرداری رشت.

  عدد 50حداقل    سطح شهر  : مواد غذاییعرضه  گاری های سيار تعداد 

هماهنگی با ادارات ذیربط توسط شهرداری طی آینده محل اجرای پروژه : در فاز اول و دوم تمامی خيابان های سطح شهر رشت و در فاز سوم مکانی که در 

 مشخص خواهد گردید.

شاغل حق بهره برداری ناشی از ساماندهی موضوع قرارداد برای ساماندهی هر گاری سيار به مبلغ حداقل نصف تعرفه بهای خدمات سازمان ساماندهی م برآورد

 ریال( ميباشد.000/100شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری رشت)

ریال می باشد که در سال های بعدی  000/200مبلغ 1400مصوب سال ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری رشت  سازمانتعرفه بهای 

 وفق مصوبه شورای اسالمی شهر رشت متفاوت خواهد بود .

 توجه : هزینه انتشار آگهی و کارشناس رسمی دادگستری بعهده برنده مزایده می باشد.

شماره تمرکز وجوه سپرده خزانه داری شهرداری رشت به  یست بصورت وجه نقد به حساب ریال  می باشد که می با000/000/300در مزایده مبلغ سپرده شرکت 

 . اصل فيش واریزی  به واحد حسابداری سازمان تحویل گردد .ددگرقرض الحسنه مهر ایران شعبه طالقانی  واریز نزد بانک  5-2212253-11-6402

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

 سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد .

 بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت می باشد .

دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکتهای الف آدرس رشت خيابان پرستار جنب فضای سبز  اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت

 سازمان ساماندهی مشاغل  و فرآورده های کشاورزی شهری شهرداری رشت .
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