آگهی مزایده عمومی شماره 69/3
سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد بر اساس آیین نامه معامالت دولتی و قوانین حاکم برموضوع و در اجرای مواد  88و  43قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،تعدادی از اماکن و فضاهای با قابلیت بهره برداری توسط بخش
خصوصی را با کاربری خدمات رفاهی ،پذیرایی 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  ) IR27414443441427247462788( 46278خزانه نزد 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  4ماه اعتبار به نفع مزایدهگزار به میزان مندرج در جدول ذیل(براساس بند  4ماده  11آیین نامه معامالت دولتی).

2

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به متقاضیان روز شنبه مورخ .67/14/24

4

محل دریافت اسناد مزایده  :تهران -خیابان آزادی  -تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره)  -سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  -ساختمان اداری شماره  - 2طبقه همکف  -اداره امور فنی و پیمان.

3

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  :روز سهشنبه مورخ .67/11/44

5

محل تسلیم پیشنهادات  :تهران -خیابان آزادی  -تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره)  -سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  -ساختمان اداری شماره  - 2طبقه همکف  -دبیرخانه مرکزی.

7

تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها  :روز چهارشنبه مورخ  67/11/43رأس ساعت  11صبح به نشانی تهران-خیابان آزادی تقاطع بزرگراه یادگار امام سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سالن جلسات فجر.

6

مدت اعتبار پیشنهادات  :تا  4ماه پس از بازگشایی پاکت ها (. )66/42/43

8
6

از تاریخ درج آگهی بازدید از اماکن مورد مزایده با اخذ معرفی نامه از سازمان امکانپذیر می باشد.
مراجعه و ثبت نام در پایگاه اطالع رسانی مناقصات به آدرس  iets.mporg.irبرای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.

14

وب سایت سازمان به آدرس .www.ichto.ir

11

واحد پاسخگو :اداره امور فنی و پیمان اداره کل امور پشتیبانی 71474177-6

12

ساعت کار موزهای ،نیمه اول سال از  6الی  16و نیمه دوم سال از  6الی  ،18میباشد.

14

هزینه درج یک نوبت آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.
ردیف

مجموعه

1

سعدآباد

2

سعدآباد

4

نیاوران

کافیشاپ

3

کاخ گلستان

کافیشاپ

کاخ گلستان

غرفه محصوالت فرهنگی

موزه ملی

کافیشاپ

موزه ملی

غرفه محصوالت فرهنگی

5
7
6

کاربری

نام واحد

متراژ-مشخصات

کافی شاپ جنب کاخ ملت

واقع در محوطه روباز سنگی ضلع شمالی کاخ ملت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به متراژ 124
متر مربع و یکباب انباری با حق بهره برداری از آب و برق وسایر متعلقات

کافیشاپ و تهیه و فروش غذای سرد با تأیید ناظرقرارداداجاره

کافی شاپ جنب موزه برادران
امیدوار

واقع در محوطه جنب موزه برادران امیدوار مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به متراژ  244متر
مربع و یکباب انباری با حق بهره برداری از آب و برق وسایر متعلقات

کافیشاپ و تهیه و فروش غذای سرد با تأیید ناظرقرارداداجاره

واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به متراژ  36متر مربع سالن  13.5 ،متر مربع آشپزخانه ،
 114مترمربع فضای باز و  18متر مربع سکو با حق بهره برداری از آب و برق وسایر متعلقات

کافیشاپ و تهیه و فروش غذای سرد با تأیید ناظرقرارداداجاره

مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال)
214.444.444

ساعت کار

موزهای-طبق بند  12آگهی

148.444.444

موزهای-طبق بند  12آگهی

444.444.444

موزهای-طبق بند  12آگهی

واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان به متراژ حدود  114متر مربع با حق بهره برداری از
آب و برق وسایر متعلقات

کافیشاپ و تهیه و فروش غذای سرد با تأیید ناظرقرارداداجاره

142.444.444

موزهای-طبق بند  12آگهی

واقع در جنب ورودی مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان ،به متراژ تقریبی  6متر مربع با حق
بهره برداری از آب و برق وسایر متعلقات

فروش محصوالت فرهنگی شامل کتاب ،لوح فشرده ،عکس ،کارت پستال و
موالژ اشیاء تاریخی با موضوع معرفی موزهها ،جاذبههای گردشگری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی با تأیید ناظرقرارداداجاره

21.444.444

واقع در محوطه پشتی حیاط موزه ملی ایران به متراژ تقریبی 148متر مربع با حق بهره برداری از
آب و برق وسایر متعلقات

کافیشاپ و تهیه و فروش غذای سرد با تأیید ن اظرقرارداداجاره

32.444.444

واقع در ضلع غربی ورودی موزه دوران اسالمی(بخشی از فضای موزه دوران اسالمی موزه ملی ایران)
به متراژ حدود  54متر مربع با ارتفاع  2/7همراه با سیستم گرمایش و سرمایش با حق بهره برداری
از آب و برق وسایر متعلقات

فروش محصوالت فرهنگی شامل کتاب ،لوح فشرده ،عکس ،کارت پستال و
موالژ اشیاء تاریخی با موضوع معرفی موزهها ،جاذبههای گردشگری ،میراث
فرهنگی و صنایع دستی با تأیید ناظرقرارداداجاره

23.444.444

موزهای-طبق بند  12آگهی
موزهای-طبق بند  12آگهی
موزهای-طبق بند  12آگهی

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

