آگهی مزایده عمومی شماره 3/95
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  :اصل فیش واریزی مربوط به پرداخت سپرده مورد اجاره به حساب شماره  )4001026206372688( 37268خزانه ن زد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده سازمان میراث
فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری (قابل واریز در شعب بانک ملی) ویا 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 شنبه مورخ .95/10/25

3

محل دریافت و تحویل اسناد مزایده  :دبیرخانه مرکزی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به نشانی تهران-خیابان آزادی تقاطع بزرگراه یادگار امام ساختمان اداری شماره  2طبقه همکف.

4

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  :روز چهارشنبه مورخ .95/11/06

5

تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها  :روز یکشنبه مورخ  95/11/10ساعت 10صبح به نشانی تهران-خیابان آزادی تقاطع بزرگراه یادگار امام سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سالن جلسات فجر.

6

مدت اعتبار پیشنهادات  :تا  3ماه پس از بازگشایی پاکتها.

7

از تاریخ درج آگهی بازدید از اماکن مورد مزایده با اخذ معرفی نامه از سازمان امکانپذیر می باشد.

8

مراجعه و ثبت نام در پایگاه اطالع رسانی مناقصات به آدرس  iets.mporg.irبرای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.

9

وب سایت سازمان به آدرس .www.ichto.ir
واحد پاسخگو :اداره امور فنی و پیمان اداره کل امور پشتیبانی تلفن تماس61063167 :

10

 11ساعت کار موزهای ،نیمه اول سال از  9الی  19و نیمه دوم سال از  9الی  ،18میباشد.
ردیف

نام مجموعه

نام واحد

متراژ-مشخصات

قیمت پایه

تضمین (ریال)

کاربری

ساعت کار

1

نیاوران

کافی شاپ

حدود  47متر مربع سالن  14.5 ،متر مربع آشپزخانه  110 +مترمربع فضای باز و  18متر مربع سکو با حق بهره برداری از آب و
برق وسایر متعلقات

به شرح مندرج در اسناد

165.000.000

کافی شاپ  +سرو غذای سرد

موزهای-طبق بند 11آگهی

2

نیاوران

غرفه فروش محصوالت فرهنگی

حدود  24متر مربع زمین با حق بهره برداری از آب و برق وسایر متعلقات

به شرح مندرج در اسناد

8.400.000

فروش و عرضه محصوالت فرهنگی طبق نظر کارفرما

موزهای-طبق بند 11آگهی

3

سعدآباد

کافی شاپ جنب موزه برادران امیدوار

حدود 140متر مربع فضای باز 13 +مترمربع آشپزخانه +انباری با حق بهره برداری از آب و برق وسایر متعلقات

به شرح مندرج در اسناد

93.000.000

کافی شاپ  +سرو غذای سرد

موزهای-طبق بند 11آگهی

4

سعدآباد

کافی شاپ روبازسنگی

محوطه روباز مفروش شده با سرامیک به متراژ حدود 200متر مربع  +انباری با حق بهره برداری از آب و برق وسایر متعلقات

به شرح مندرج در اسناد

153.000.000

کافی شاپ  +سرو غذای سرد

موزهای-طبق بند 11آگهی

5

موزه ملی

کافیشاپ

متراژ حدود  108مترمربع شامل دو فضای اصلی شامل سالن حدود70مترمربع  +حدود38متر مربع آشپزخانه

به شرح مندرج در اسناد

13.800.000

کافی شاپ  +سرو غذای سرد

موزهای-طبق بند 11آگهی

6

موزه ملی

غرفه فروش محصوالت فرهنگی

متراژ حدود  45متر مربع واقع در ضلع غربی ورودی موزه دوران اسالمی

به شرح مندرج در اسناد

21.000.000

فروش و عرضه محصوالت فرهنگی طبق نظر کارفرما

موزهای-طبق بند 11آگهی

7

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

162.000.000

نمایش و فروش صنایع دستی ایرانی

 8الی 24

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

