
 
 
 
 

 نقطه از سطح شهر رشت  05از فضاهای تبلیغاتی بهره برداری  ساخت و واگذاری

 مشخصات مزایده عمومی 

 نام ونشانی مزایده گذار: -1

رشت ميدان فرهنگخيابان پرستار شماره تلفن  :آدرس بهقانع  رضاي عليآقاسازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت با ریاست 

 .نمایند ذیالً قرارداد را امضاء می 44443333-314

 موضوع مزایده -2

که توسط کارشناس  نقطه در سطح شهر رشت 03در  استرابورد سازه   03از بهره برداري تهيه مصالح وساخت و نصب و عبارتنداز

متر با دو فک مجزا  4#3با ابعاد اسمی  اعالم گردیده که 22/3/1333-51620رسمی دادگستري طی نامه ورود به سازمان شماره 

در باال وپایين که فک پایين به سبب استفاده از سيستم اسکرو بال اسکرو با قابليت تنظيم ارتفاع با چهار بازوي گوشواره اي در 

راي مهار بنر از طرفين ودو عدد زیر پایی براي اپراتور در حين نصب وقاب هاي مخصوص در باالي برد ونصب نورهاي اس کناره ها ب

به  نقطه شهري مطابق با فهرست زیر جهت برگزاري مزایده عمومی ميباشدکه  03ام دي با منبع پنل هاي خورشيدي در 

کاال وخدمات متقاضيان برابر ضوابط ومقررات تبليغات کشوروهمچنين برابر منظورانجام ونصب آگهی هاي تجاري،بازرگانی ومعرفی 

 ضوابط فنی می باشد که عبارتنداز:

 نوع ردیف

 تابلو 

ابعاد  تعداد مکان نصب

مترمربع و 

 ریال

مبلغ اجاره 

ماهانه کل 

 به ریال

 مبلغ اجاره ساالنه به ریال

روبروی بانک -ابتدای خیابان تختی استرابرد 1

 ملت

  555/155/102  555/055/11 4#3 عدد 1

  555/555/122  555/555/14 3#4 عدد 1 جلوی بانک کوثر–صیقالن  استرابرد 1

  555/555/122  555/555/14 3#4 عدد 1 روبروی بانک ملی  -منظریه استرابرد  3

  555/055/173  555/255/11 3#4 عدد 1 سراه معلم جلوی بیمه ایران-سعدی استرابرد 4

جلوی فروشگاه -ابتدای تختی استرابرد 0

 کاچیران

          
عدد     1  

4#3 555/055/11  555/155/102  

عدد     1 جلوی دبیرستان دهخدا-صیقالن استرابرد  0  4#3 555/555/14  555/555/122  

جلوی بانک ملی شعبه -منظریه استرابرد 7

 نامجو

عدد     1  4#3 555/555/14  555/555/122  

عدد     1 جنب دانشگاه علوم پایه -منظریه استرابرد 2  4#3 555/555/14  555/555/122  

سعدی جنب اداره کل  -خیابان استرابرد  2

 نوسازی مدارس 

عدد     1  4#3 555/255/11  555/055/173  



 
 
 
 

  555/155/102  555/055/11 4#3 عدد 1 روبروی شهرداری منطقه یک-معلم استرابرد 15

مابین –شمال  چهارراه تابان-منظریه استرابرد 11

 بلوار

  555/555/122  555/555/14 3#4 عدد 1

 ابتدای کوچه گلستانی-منظریه استرابرد  11
 

  555/555/122  555/555/14 3#4 عدد 1

مترفاصله از میدان گاز ورودی  35 استرابرد 13

 بلوار الکان

  555/055/173  555/255/11 3#4 عدد 1

متر فاصله از فلکه ورودی بلوار  35 استرابرد 14

 شهیدبهشتی

          
عدد     1  

4#3 555/055/11  555/155/102 

ابتدای ورودی امام -نیروی دریایی استرابرد  10

 حسین 

عدد     1  4#3 555/055/11 555/155/102 

عدد     1 روبروی بانک انصار-یخسازی استرابرد 10  4#3 555/055/11  555/155/102  

عدد     1 جلوی کفش ملی -فرهنگ استرابرد 17  4#3 555/255/11  555/055/173  

عدد     1 جلوی اداره برق  -گاز استرابرد  12  4#3 555/055/11  555/155/102  

عدد     1 ورودی استقامت–رازی  استرابرد 12  4#3 555/455/15  555/255/144  

–متری فاصله از میدان توشیبا  15 استرابرد 15

 جنب تلویزیون شهری

 555/055/173  555/255/11 4#3 عدد 1

جلوی -متری فاصله از میدان 15 استرابرد 11

 نیروی دریایی 

 555/155/102  555/055/11 3#4 عدد 1

 555/155/102  555/055/11 3#4 عدد 1 جلوی بانک انصار-یخسازی استرابرد  11

نبش  -متری فاصله میدان گیل 15 استرابرد 13

 بانک شهر

  555/555/122  555/555/14 3#4 عدد 1

           معلم به بیستون جنب کیوسک استرابرد 14
عدد     1  

4#3 555/255/11 555/055/173  

جنب فروشگاه –فاز دوم معلم  استرابرد  10

 اتصاالت لوله

عدد     1  4#3 555/055/11  555/155/102  

عدد     1 فاز دوم معلم ما بین رمل برگشت استرابرد 10  4#3 555/455/15  555/255/144  

عدد     1 انتهای خروجی گلسار-قلیپور استرابرد 17  4#3 555/555/14  555/555/122  

جنب فروشگاه اتصال -صیقالن استرابرد 12

 بسپار

عدد     1  4#3 555/255/11  555/055/173  

جنب -متری چهارراه میکاییل 15 استرابرد 12

 ایستگاه پلیس 

عدد    1  4#3 555/555/14  555/555/122  

جلوی اداره آموزش -فرهنگ استرابرد 35

 وپرورش

  555/055/173  555/255/11 4#3 عدد 1



 
 
 
 

  555/055/173 555/255/11 3#4 عدد 1 ابتدای ورودی بلوار شهید قلی پور استرابرد 31

  555/055/173  555/255/11 3#4 عدد 1 جلوی بانک ملی -فرهنگ استرابرد  31

جلوی شهرک -متری فلکه گاز 15 استرابرد 33

 رامیزا

  555/155/102  555/055/11 3#4 عدد 1

جنب آتش -متری فلکه گاز 15 استرابرد 34

 نشانی

          
عدد     1  

4#3 555/055/11  555/155/102 

جلوی بانک -توشیبامتری  15 استرابرد  30

 قوامین

عدد     1  4#3 555/255/11  555/055/173  

عدد     1 جنب نان فانتزی-نیروی دریایی استرابرد 30  4#3 555/055/11 555/155/102 

عدد     1 جلوی شرکت نفت-نیروی دریایی استرابرد 37  4#3 555/055/11  555/155/102  

-یخسازیمتری فاصله میدان  15 استرابرد 32

 ورودی پارک دانشجو

  555/255/144  555/455/15 3#4 ا عدد     

روبروی کلینیک -متری پل بوسار 15 استرابرد  32

 پاستور

عدد     1  4#3 555/555/14  555/555/122  

  555/055/173  555/255/11 4#3 عدد 1 ضلع شرقی-متری میدان مادر 15 استرابرد 45

جنب استند -بیستونمعلم به  استرابرد 41

 شهرداری

  555/055/173  555/255/11 3#4 عدد 1

  555/155/102  555/055/11 3#4 عدد 1 ابتدای ورودی شمسی پور–سرگل  استرابرد  41

 555/055/173  555/255/11 3#4 عدد 1 ابتدای ورودی معلم-فازدوم معلم استرابرد 43

           جنب تابلو شهرداری-معلم استرابرد 44
عدد     1  

4#3 555/055/11  555/155/102 

عدد     1 ابتدای پمپ بنزین-فاز دوم معلم استرابرد  40  4#3 555/255/11  555/055/173 

عدد     1 قلیپورابتدای ورودی بلوار -قلیپور استرابرد 40  4#3 555/255/11  555/055/173 

عدد     1 ورودی چهارراه گلسار استرابرد 47  4#3 555/455/10 555/255/310  

جلوی بیمه -متری میدان مادر 15 استرابرد 42

 البرز

عدد     1  4#3 555/055/11  555/155/102  

جلوی -متری میدان فرهنگ 15 استرابرد  42

 بانک ملی

عدد     1  4#3 555/455/15  555/255/144  

  555/455/351  555/155/10 4#3 عدد 1 جنب رمل شرقی غربی -توحید استرابرد 05

 ارزیابی بر مبنای قیمت پایه کارشناسی به جهت برگزاری مزایده عمومی می باشد.-1

 سال می باشد. 1مدت زمان عقد قرارداد یک سال ودر صورت رضایت طرفین قابل تمدید تا -1

 



 
 
 
 

عدد  05آن به سازمان نسبت به ساخت برنده مزایده می بایست ضمن جمع آوری سازه های استندی موجود در شهر و تحویل -3

سازه استرابرد با مشخصات قید شده با هزینه شخصی اقدام و به صورت رایگان در مکان هایی که توسط سازمان پیش بینی می 

 گردد نصب و بی قید و شرط در اختیار سازمان قرار دهد.

 آدرس محل اجرای قرارداد استان گیالن شهر رشت می باشد.-4

پیشنهاداتی که بعد از مدت یاد شده رسیده یا رعایت موارد اشاره شده را ننموده است ویا پیشنهادمربوطه مخدوش یا به -0

مبهم یا به هر دلیل ناقص ارسال گردیده است ترتیب اثر داده نخواهد شد وکانون ویا شرکت ویا موسسه حق هیچگونه اعتراضی 

 را نخواهد داشت.

/ 11/0لغایت  10/0/1455از تاریخ  مانه تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ درج آگهی نوبت دوم مدت دریافت اسناد در سا-0

1455 

مورخ پنج شنبه روز( 35/14زمان وارایه پیشنهادات از آخرین روز بارگزاری اسناد مزایده تا پایان وقت اداری )-7

 میباشد.1/7/1455

 میباشد 11ریاست سازمان سیما و منظر در ساعت  در دفتر 3/7/1455شنبهتاریخ بازگشایی در روز -2

 

ضمانت بانکی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد ویا فیش واریزی وجه نقد را بعنوان سپرده شرکت %  0متقاضی مکلف است 

بشرح ذیل نزد بانک مهر شعبه طالقانی در پاکت الف به صورت سربسته  04511110201043در مزایده به حساب سپرده شماره 

 ارایه نماید.

ارایه سپرده به صورت دیگر از قبیل چک پول وغیره مورد قبول نمی باشد.ضمنا ضمانتنامه می بایست به صورت فایل اسکن شده 

 در سامانه بارگزاری شود.

ثر تا شرکت کننده در مزایده بایستی کلیه مدارک مورد نیاز و فرم های مربوطه را ممهور به مهر شرکت نموده و حداک -

تحویل دبیرخانه سازمان به آدرس استان گیالن رست میدان فرهنگ  1/7/1455پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 

 سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری نماید. –خیابان پرستار 

 


