
 آگهی مزایده عمومی

آزادراه مسیر  طولو 2و 1خدماتی رفاهی سرای کویر مجتمع هایاجاره تابلوهای تبلیغاتی 

 )مرحله دوم() مدت دوسال ( کاشان ( –) قم امیرکبیر
و به استناد آئین نامه معامالت  و آئین نامه های اجرایی آنمزایده در نظر دارد به استناد قانون برگزاری  کاشان( –آزاد راه امیرکبیر)قم شرکت 

مجتمع های خدماتی رفاهی سرای تابلوهای تبلیغاتی موجود در هلدینگ ها و شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، 

 از و ذیل بشرح را ، کاشان ( –) قم امیر کبیر طول مسیر آزادراه در و آزادراه امیرکبیر 40واقع در دو سمت کیلومتر  2و 1کویر

 اجاره دهد.به پیمانکار واجد شرایط  عمومی مزایده طریق

 :مزایدهمشخصات و مقادیر  -

 متر مربع(، 2080ی، جمعاً یمتر واقع در طول آزادراه امیرکبیر) بدون روشنا 16*5عدد تابلوی تبلیغاتی به ابعاد  26اجاره و بهره برداری از تعداد  الف(

)بدون روشنایی ، 2و  1متر واقع در مجتمع های خدماتی رفاهی سرای کویر 2*32تابلوی تبلیغاتی به ابعاد  عدد 6ب( اجاره و بهره برداری از تعداد 

 ،متر مربع ( 384جمعاً 

متر واقع در جایگاه های سوخت ونفت گاز مجتمع های خدماتی رفاهی  1.5*18.5عدد تابلوی تبلیغاتی به ابعاد  12پ( اجاره و بهره برداری از تعداد 

 ،متر مربع ( 333)بدون روشنایی ، جمعاً 2و  1کویرسرای 

 
 یده :اشرایط شرکت در مز -

 زبرجدبانک ملت شعبه  9267543826 رهشماحساب  به می باشد که بایستی میلیون ریال( ده) ریال 10،000،000 مبلغ مزایده اسناد قیمت -1

 .گرددمزایده   های فروش اسنادمحلتحویل  و رسید آن گردیدهواریز  آزادراه امیرکبیربنام شرکت شهر تهران 

 های تبلیغاتی از مراجع ذی صالح باشند.بایست دارای مجوز معتبر جهت فعالیتشرکت کنندگان در مزایده می -2

 شد. نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهدمعرفی  ارائه باو یا نماینده ایشان  مزایده گر به فقط مزایده مدارک و اسناد -3

 باشد.هزینه چاپ و انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می -4

در وجه شرکت بانکی  رمزدار چکه یک فقر صورتو ب  می باشد بابت دو سال درصد مبلغ پیشنهادی 5 مزایدهمبلغ تضمین شرکت در  -5

 تسلیم شود. گزار مزایدهدر پاکت )الف( به دستگاه بانک ملت شعبه زبرجد  9267543826آزادراه امیرکبیر به شماره حساب 

. در صورت امتناع ی گرددتذکر: در صورت امتناع برنده اول از عقد قرارداد، سپرده مذکور به نفع شرکت ضبط خواهد شد و با نفر دوم قرارداد منعقد م

 .ی گرددضبط م زین ینفر دوم از انعقاد قرارداد، سپرده و

اجاره به ماه  3بایست ضمانت نامه بانکی به مبلغ م تعهدات و پرداخت مال االجاره، برنده مزایده قبل از انعقاد قرارداد، میجهت تضمین حسن انجا -6

 کارفرما ارائه نماید.

 باشد.می 09/02/1400مورخ  پنجشنبهروز  12لغایت ساعت  05/02/1400مورخ  یکشنبه صبح روز 9تاریخ تحویل اسناد مزایده از ساعت  -7

 می باشد. 15/02/1400 مورخشنبه چهار روز 16ساعت ،  پیشنهادها تسلیم مهلت آخرین -8

خیابان شهید –مرکزی شرکت واقع در تهران پاسدارن دفتر  محل در 20/02/1400 مورخ شنبهدو روزصبح  11 در ساعت واصل شده پیشنهادهای -9

بالمانع با معرفی نامه  )حضور شرکت کنندگان .بازگشایی میشود شرکتکمیسیون معامالت  حضور اعضاءواقع  مرکزی 4طبقه -5پالک –حجت سوری 

 است(

 .ه میباشددو ماحداقل  مدت اعتبار پیشنهادات: -10

 : پیشنهادات تسلیم و مزایدهاسناد  فروش هاینشانی محل -11

  02126652687 تلفن:،   مرکزی  4طبقه  – 5پالک -خیابان شهید حجت سوری –خیابان پاسداران : انتهر فترد* 

  02536551514 تلفن: ن،کاشا سمت به قم ضیارعو هیستگاا نساختما فوقانی طبقه: قم فترد** 

 کاشان( )سهامی خاص( –شرکت آزادراه امیرکبیر )قم 

تعدادابعادردیف

مبلغ پایه مزایده

 برای مدت دوسال

)ریال(

116*52693,600,000,000

22*3262,880,000,000

31.5*18.5127,200,000,000

محل

طول مسیر آزاد راه امیرکبیر ) قم- کاشان(
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