
 بسمه تعالی

  CNG هایجایگاه یک مرحله ای واگذاری بهره برداریمزایده عمومی تجدید  آگهی

 شهرداری رشتمتعلق به 

)جایگاه  CNGجایگاه  3شهرداری رشت در نظر دارد به استناد مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصالح، بهره برداری از تعداد 

عرضه گاز خودرو ( واقع در میدان گیل ، تازه آباد و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت را برابر نظر 

کارشناس رسمی دادگستری از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط که دارای تائیدیه از شرکت پخش و 

ه شرح ذیل می باشند به مدت یکسال واگذار نماید، الزم به ذکر است که سه جایگاه بصورت پاالیش و فرآورده های نفتی ایران ب

کلیه مراحل برگزاری از دریافت  یکجا به شرکتها واگذار می گردد و امکان پیشنهاد قیمت به صورت جداگانه وجود نخواهد داشت.

  WWW.SETADIRAN.IR:آدرس ه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بهتا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگا مزایدهاسناد 

 . انجام خواهد شد

 باشد می 50/50/1051 تاریخ از سامانه در مزایده انتشار تاریخ

  10:35صبح الی  8:55از ساعت  11/50/1051لغایت  50/50/1051: مزایده اسناد دریافت مهلت

 10:35تا ساعت  11/50/1051لغایت  11/50/1051مهلت ارسال پیشنهاد : 

سازمان مدیریت حمل و نقلل بلار و    ریاستکار در دفتر  12/50/1051مورخ  چهارشنبه وزر 15:55بازگشایی: راس ساعت  تاریخ

           بازگشلایی شهرداری رشت  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، بلوار شهید چمرانرشت، به نشانی  رشت  شهرداری مسافر

 می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  است.

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

 بانک 50521122122030حساب  شمارهه ببه صورت وجه نقد ذیل را  سپرده مندرج در جدول مبلغباید  دهندگان پیشنهاد -2

مدت نماید، یا به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه  و حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه شهرداری واریز بنام ایرانقرض الحسنه مهر 

 .ماه می باشد 3یی پاکتها به مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ بازگشا

، برنده آگهی 15با حفظ اختیارات ذکر شده در بند یشنهاد داده باشد پ رامبلغ اجاره بهاء ه ای که بیشترین ت کنندرکش  -3

 شناخته خواهد شد.مزایده 

 

مبلغ پایه اجاره ماهیانه  CNGجایگاه  ردیف

 به ریال

مبلغ پایه اجاره سالیانه 

 به ریال

 مزایده )ریال( سپرده شرکت در

1 

جایگاههای)  سازمان حمل و 

نقل بار و مسافر شهرداری 

 رشت ، میدان گیل، تازه آباد(

555/555/185/1 555/555/155/10 555/555/015/1 



سپرده یا  حاضر به امضای 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.ضمناً ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع دستگاه مزایده گذار ضبط خواهد

 شد. معامالت شهرداری واگذار خواهدآیین نامه  25

 .از شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی ایران و داشتن مجوز ظرفیت بهره برداری مجازرائه تائیدیه صالحیت ا -0

مبلغ  به حداقل 31/50/1051لغایت  51/55/1055از تاریخ  کننده گردش مالی شرکتبر ارائه صورتحساب بانکی مبنی  -0

 .استمیلیارد ریال باشد که نشان دهنده وضعیت مالی شرکت کننده   555/555/555/255

 وضوع مزایده به همراه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی.قرارداد مرتبط با م دو فقرهارائه  -5

ئه اکه با شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت قرارداد داشته اند ار هایی شرکت کننده ضمناً 

 .د شدهنخوا بازگشاییبدیهی است در غیر اینصورت پاکت ج آنان  تسویه حساب و عدم بدهی الزامی می باشد.

 .ارائه مدارک مبنی بر کارکرد شرکت بر روی تجهیزات جایگاههای مورد مزایده -7

 الزامی بودن وجود دفتر شرکت در شهر رشت از زمان انعقاد قرارداد فیمابین . -8

 به عهده برنده مزایده می باشد. درج آگهی در روزنامهری مزایده شامل کارشناسی ، کلیه هزینه های برگزا -0

 دها مختار است.ادر رد یا قبول هر یک از پیشنه شهرداری -15

 . باشد می مندرج مزایده اسناد در اطالعات و شرایط ایرس -11

 باشد می شهرداری شروط قبول منزله به پیشنهاد ارائه و مزایده در شرکت است بدیهی -12

بلوار شهید  رشت، و ارائه پاکت الف، مزایده اسناد خصوص در بیشتر اطالعات دریافت جهتمزایده گزار  دستگاه نشانی -13

 513-33820073:  تلفن ،رشت شهرداری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، مرانچ

 

 

 محمد محبتی صف سری                                                                                                                                        

 رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر                                                                                                               

 شهرداری رشت                                                                                                                                    

  


