آگهی مزایده عمومی شماره 2/95
سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد بر اساس آیین نامه معامالت دولتی و قوانین حاکم برموضوع ،تعدادی از اماکن و فضاهای با قابلیت بهره برداری توسط بخش خصوصی را با کاربری خدمات
رفاهی ،پذیرایی و با شرایط ذیل ،بصورت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال به واجدین شرایط و بهرهبرداران دارای سابقه مشابه ،واگذار نماید .
1

سپرده تضمین شرکت در مزایده  :ضمانت نامه بانکی معتبر با داشتن 3ماه اعتبار به نفع مزایدهگزار به میزان مندرج در جدول ذیل(براساس بند  3ماده  11آیین نامه معامالت دولتی).

2

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به متقاضیان روز یکشنبه مورخ .95/6/7

3

محل دریافت و تحویل اسناد مزایده  :اداره امور فنی و پیمان اداره کل امور پشتیبانی به نشانی تهران-خیابان آزادی تقاطع بزرگراه یادگار امام سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ساختمان اداری شماره  2طبقه همکف اتاق شماره .100

4

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  :روز چهارشنبه مورخ .95/6/17

5

تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها  :روز یکشنبه مورخ  95/6/21رأس ساعت 10صبح به نشانی تهران-خیابان آزادی تقاطع بزرگراه یادگار امام سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ساختمان اداری شماره  2طبقه همکف سالن جلسات فجر.

6

مدت اعتبار پیشنهادات  :تا  3ماه پس از بازگشایی پاکت ها (. )95/9/21

7

از تاریخ درج آگهی بازدید از اماکن مورد مزایده با اخذ معرفی نامه از سازمان امکانپذیر می باشد.
وب سایت سازمان به آدرس .www.ichto.ir
واحد پاسخگو :اداره امور فنی و پیمان اداره کل امور پشتیبانی 61063166-7

8
9

نام مجموعه

نام واحد

متراژ-مشخصات

قیمت پایه

تضمین مورد نیاز(ریال)

کاربری

ساعت کار

1

سعدآباد

کافه رستوران بینالمللی

در دوطبقه همکف و زیرزمین مجموعاً حدود510متر مربع (شامل  360مترمربع سالن مسقف و 150مترمربع
فضای آشپزخانه ،انبار و اتاق کارگران) 350 +مترمربع محوطه فضای باز محوطهسازی شده و پارکینگ
اختصاصی

به شرح مندرج در اسناد مزایده

900.000.000

طبخ ،فروش و سرو سه وعده غذای گرم+کافیشاپ

 8الی 24

2

سعدآباد

گالری و فروشگاه صنایع دستی

مجموعاً حدود  260متر مربع (شامل  190مترمربع سالن مسقف و  70مترمربع فضای خدماتی-سرویس
بهداشتی-سرور ،آبدارخانه و  200 + )...متر مربع فضای باز محوطهسازی شده

به شرح مندرج در اسناد مزایده

300.000.000

نمایش و فروش صنایع دستی ایرانی

 8الی 24

ردیف

معاونت توسعه مدیریت
اداره کل امور پشتیبانی
اداره امور فنی و پیمان
سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری

