
 

 عمومي يک مرحله ای مزايده گهيآ 

در 1041بيني شده در بودجه مصوب سال از رديف کد اعتباري پيششهرداري رشت  سيما، منظر و فضاي سبز شهري سازمان
را از طريو  سوامانه تودارکا     خوود   شوهري  بيلبوورد  فضاهاي از بسته  5تبليغاتياي نظر دارد مزايده عمومي يک مرحله

گوران و  برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مناقصه توا اراهوه پيهونهاد مناقصوه    الکترونيکي دولت 
انجام خواهد شد و   WWW.SETADIRAN.IRها از طري  درگاه سامانه تدارکا  الکترونيکي دولت به آدرسبازگهايي پاکت

در صور  عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در  رشادو ا فرهنگ وزار  از فعاليت مجوز دارايالزم است شرکت کنندگان 
 سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محق  سازند. 

* طب  آيين نامه تاسيس و نظار  بر نحوه کار کانونهاي تبليغاتي ؛مصوب مجلس شوراي اسالمي هرگونه فعاليوت خوارا از   
و ميبايست قبل از شرکت در مزايده مجوز مربوطه  مقصد مي باشد .از اداره کل ارشاد اسالمي  اين استان منوط به اخذ مجوز

 را دريافت و در سامانه بارگزاري نمايند.

 با توجه به تعطيال  عيد فطرتاريخ انتهار اسناد در سامانه ستاد دولت تغيير داده شد.
 باشد.مي40/4/1041انتهار مزايده در سامانه :تاريختاريخ 

  47/4/1041لغايت   40/4/1041مهلت دريافت اسناد مزايده از سايت:
 صبح14تا ساعت  8/3/1041لغايت 47/4/1041از تاريخ : ا مهلت ارسال پيهنهاد

سويما، منظور و فضواي سوبز      رهيس سازماندر دفتر کار  8/3/1041مورخ  هنبهيکصبح روز 11تاريخ بازگهايي: راس ساعت
 کنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.شود. حضور شرکتقراهت ميميدان فرهنگ خيابان پرستار  به نهاني رشتشهري 

جمع مبلغ ساالنه  جمع مساحت تعداد گروه نوع تابلو رديف
 اجاره بهاء

جمع سپرده شرکت در 
 مزايده

 1/435/544/444 40/714/044444 414 7 1 بیلبورد  1

 1/110/0/0/444 44/488/484/444 448 7 4 بیلبورد 2

 1/4/8/808/444 8/4/444//41/38 404 / 3 بیلبورد 3

 885/584/444 18/811/804/444 404 / 0 بیلیورد 4

 708/844/444 444/444//10/87 1/4 4 5 بیلبورد 5

يا   وجه نقد نوع و مبلغ تضمين شرکت در مزايده : مبلغ سپرده شرکت در مزايده مي بايست به شرح جدول فوق به صور*
واريزيا به صوور  ضومانتنامه    طالقانيشعبه  مهر نزد بانک 044114/854/03/  حساب سپرده شماره  ضمانتنامه بانکي به 

بايسوت  کنندگان ميشرکت بانکي  اراهه گردد . مد  اعتبار ضمانتنامه از تاريخ افتتاح پيهنهادا  حداقل سه ماه مي باشد.

ضمن بارگذاري در سامانه ستاد در پاکت الف قرار داده و در موعد مقرر به دبيرخانه سازمان  به سپرده شرکت در مناقصه را 
هاي مسافرتي و يا چک تضمين بعنوان سوپرده قابول   الذکر تحويل نمايند. الزم به ذکر است که اراهه پول يا چکنهاني فوق
  باشد.قبول نمي

 ميباشد.مد  قرارداد: به مد  يکسال 
 ر رد يک يا تمام پيهنهادها مختار است.*سازمان د

 .ماه مي باشد 3مد  اعتبار پيهنهادها : از آخرين روز تحويل اسناد به مد   -*

 * هزينه کارشناسي و  درا آگهي مزايده به عهده برنده يا برندگان مزايده خواهد بود.

 مي موجود مزايده اسناد همراه به مذکور تابلوهايو آدرس  موقعيت * ساير جزييا  در اسناد مزايده مندرا مي باشد .

 باشد.بديهي است شرکت در مزايده و اراهه پيهنهاد به منزله قبول شروط سازمان مي .باشد
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