
 

 یک مرحله ایمزایده عمومی 
زمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت از ردیف کد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سا

را از ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت متعلق به سازمان   قطعه از امالک 4 ی اجارهظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ادر ن

ه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی طریق سامان

ت و الزم است شرکانجام خواهد شد WWW.SETADIRAN.IR  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس پاکتها 

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

 مزایده محقق سازند .

 (  05/08/1400نوبت دوم-  28/07/1400روزنامه نوبت اول )  تاریخ انتشار  اسناد مزایده در سامانه مورخ 

  22  لغایت   7.30 از ساعت    12/08/1400لغایت   05/08/1400تمهلت دریافت اسناد مزایده از سای

 14.30تا ساعت 23/08/1400ت غایل  13/08/1400مهلت ارسال پیشنهاد 

شهرداری رشت واقع در مالی محترم  مدیر دفتر  در  1400/ 24/08مورخه شنبهدو روزده صبح /10 تاریخ بازگشایی : راس ساعت

 هرداری رشت .نرسیده به میدان گیل ساختمان ش
 

 مساحت آدرس ردیف

 متر مربع

 قیمت کارشناسی پایه  منطقه

 ) ریال(ماهیانه 

سپرده شرکت در 

 مزایده ) ریال(

 20 عرصه)زمین( واقع در سبزه میدان رشت 1

 

 ریال000/000/60 000/000/50 2

 ریال000/400/32 000/000/27 5 28 عرصه)زمین( واقع در میدان گیل رشت 2

عرصه)زمین(واقع در میدان شهدای  3

 گمنام)یخسازی(

 ریال000/200/37 000/000/31 4 28

 ریال000/600/45 000/000/38 4 28 عرصه واقع در میدان گاز رشت 4

 .ری بعهده برندگان مزایده می باشدتوجه : هزینه انتشار آگهی و کارشناس رسمی دادگست

نام به     64021122122535   باشد که می بایست بصورت وجه نقد به حساب سپرده مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شرح فوق می 

فیش اصلی پرداختی به واحد مالی سازمان  "و حتماواریز  تمرکز وجوه سپرده خزانه شهرداری رشت بانک مهر شعبه طالقانی 

 گردد. تحویل ساماندهی مشاغل شهری 

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

 سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد .

 شهرداری رشت می باشد . ی مشاغلهدسازمان سامان بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط

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

 پرستار جنب اب و فاضالب روستایی سازمان ساماندهی مشاغل  و فرآورده های کشاورزی شهری شهرداری رشت . 
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