
  بسمه تعالی

  CNGجایگاه  6 تعداد یک مرحله اي واگذاري بهره برداريآگهی مزایده عمومی     

  شهرداري رشتبه متعلق 

از طریق  09/07/99مورخ  1370/99به شماره  از شوراي محترم اسالمیاخذ شده شت در نظر دارد به استناد مجوزشهرداري ر

واقع در الکان ، میدان گیل ، دولت آباد ، نخود چر )جایگاه عرضه گاز خودرو (CNGجایگاه 6بهره برداري از تعداد  مزایده عمومی

به شرکتهاي واجد شرایط برابر نظر کارشناس رسمی دادگستري ، تازه آباد ، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت را 

الزم ،واگذار نمایدیکسال  به مدتمی باشندل شرکت پخش و پاالیش و فرآورده هاي نفتی ایران به شرح ذی یه ازتائید که داراي

تا ارائه پیشنهاد و  مزایدهکلیه مراحل برگزاري از دریافت اسناد .شرکت واگذار می گرددیک به  شش جایگاهتمام به ذکر است که

  . انجام خواهد شد  WWW.SETADIRAN.IR:آدرس بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به

  .می باشد  29/07/1399از تاریخ  : در سامانه مزایدهتاریخ انتشار 

  14:30صبح الی  7:30از ساعت  06/08/1399لغایت  29/07/1399: از سایت   مزایده اسناد دریافت مهلت

  14:30تا ساعت  17/08/1399لغایت  07/08/1399: مهلت ارسال پیشنهاد 

رشـت،  به نشـانی   مدیر امور مالی شهرداريدر دفتر کار  18/08/1399مورخ  یکشنبهوزرصبح 10راس ساعت : بازگشایی تاریخ

  .حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  است. قرائت می شودشهرداري رشت  میدان گیل، ساختمان مرکزي

 .باشدبه مدت یک سال تمام شمسی می مدت قرارداد بهره برداري از تاریخ انعقاد قرارداد  - 1

 یا به به صورت ضمانتنامه بانکی در مزایده شرکت سپرده بعنوان به را ریال000/000/740/4مبلغ بایست می دهندگان پیشنهاد -2

 پاکت در ستاد سامانه در بارگذاري ضمن نموده وواریز  شهرداري شعبه ملی بانکنزد 0104858268000حساب سپرده  شماره

 تحویل شهرداري رشتمیدان گیل، ساختمان مرکزي رشت،  نشانی به رشت شهرداري دبیرخانه به مقرر موعد در و قرارداده الف

مدت اعتبار .باشد نمی قبول قابل سپرده بعنوان تضمین چک یا و مسافرتی هاي چک یا پول ارائه که است ذکر به الزم نمایند،

 .ماه می باشد 3ضمانت نامه از تاریخ بازگشایی پاکتها به مدت 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  )ریال(سپرده  کارمزد ناشی از عملکرد فروش  CNGجایگاه   ردیف

1  

  

ل و نقل بار سازمان حم(جایگاههاي 

،الکان، و مسافر شهرداري رشت

 میدان گیل ،نخودچر

  )دولت آباد، تازه آباد

  000/000/740/4  درصد 45



 .از شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی ایران و داشتن مجوز ظرفیت بهره برداري مجازرائه تائیدیه صالحیت ا - 3

مبلغ حداقل  31/06/99لغایت  01/07/98از تاریخ  بر اینکه که گردش مالی شرکت  کنندهمبنی ارائه صورتحساب بانکی - 4

 .دهنده وضعیت مالی شرکت کننده  است میلیارد ریال باشد که نشان 000/000/000/300

در خصوص بهره برداري از جایگاه هاي فقره رضایت از انجام عملکرد خود از کارفرمایان و یا طرف قرارداد  3ارائه حداقل  -5

CNG. 

ري رشت براي شرکت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداشهرداري رشت یا اخذ گواهی عدم بدهی از امور مالی  - 6

قرارداد قبلی داشته اند الزامی می باشد در صورت عدم ارائه، پاکت قیمت شرکت  ،هایی که با شهرداري و یا سازمان

 .بازگشایی نخواهد شد

 .ارائه مدارك مبنی بر کارکرد شرکت بر روي تجهیزات جایگاههاي مورد مزایده - 7

 .ودن وجود دفتر شرکت در شهر رشت با ارائه مستنداتالزامی ب -8

به عهده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک ستادو  درج آگهی در روزنامهکلیه هزینه هاي برگزاري مزایده شامل کارشناسی ،  -9

 .برنده مزایده می باشد

 .دها مختار استادر رد یا قبول هر یک از پیشنه شهرداري - 10

  . باشد می مندرج مزایده اسناد در اطالعات و ایرشرایطس -11

  . باشد می شهرداري شروط قبول منزلهپیشنهاد به  ارائه و مزایده در شرکت است بدیهی -12

  : الف پاکت ارائه و مزایده اسناد خصوص در بیشتر اطالعات دریافت جهتمزایده گزار  دستگاه تماس اطالعات -13

  رشت شهرداري میدان گیل، ساختمان مرکزي رشت،: آدرس

 013-33825573:  تلفن

  

 

 ناصر عطائی

 سرپرست شهرداري رشت


