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اداره کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد
باسالم
احترامأ ؛ خواهشمند است دستور فرمائيد متن اطالعيه ذیل را در تاریخ دوشننهه  98/6/4و بنه فالن ه پنن رو در تناریخ شننهه
 98/6/9به لورت همزمان در دو رو نامه کثيراالنتشار و مح ی منتشر و یك نسخه ا آگهی هاي منتشره را به این اداره کل ارسال
نمایيد .

ضمنا" ترتيهی اتخاذ تا نسهت به درج آگهی در قطعه لفحات ميانی اقدام شود.
رضا یادگاری

آگهی فراخوان عمومی یك مرح ه اي

مدیر کل

اداره کل راه و شهرسا ي یزد در نظر دارد :یك قطعه مين باکاربري تاسيسات شهري (جایگاه عرضه نفت وگا ) واقع دریزد؛ یك قطعه مين باکاربري
لنعتی واقع در ميهد (جاده راه آهن)  ،یك قطعه مين باکاربري لنعتی واقع در شهرستان اشكذر (شهرك نيكو)؛ یك قطعه مين باکاربري کارگاهی(کارگاه
تعمير وبا سا ي موتورهاي دیزلی حمل ونقل) واقع در شهرستان بافق شهرك لنعتی مهارکه  ،یك قطعه مين باکاربري حمل ونقل وانهار واقع در شهرك
مشاغل یزد یك قطعه مين باکاربري حمل ونقل (باربري) واقع در جاده حسن آباد اشكذر به لورت اجاره سه ساله به شرح جدول ذیل ا طریق فراخوان
عمومی و مزایده واگذار نماید ،بدینوسي ه ا ک يه متقاضيان دعوت بعمل می آید جهت دریافت مدارك ظرف مدت ده رو ا تاریخ انتشار دومين آگهی نسهت
به دریافت اسناد مزایده ا تاریخ  98/6/10لغایت  98/6/20و نسهت به تحویل اسناد به سامانه ا تاریخ  98/6/21لغایت  98/7/1ا طریق درگاه سامانه
تدارکات الكترونيكی دولت(ستاد( اقدام نمایند .براي کسب اطالعات بيشتر به پایگاه اینترنتی  http://iets.mporg.irو همچنين سایت اینترنتی اداره کل
 www.yazdmrud.irمراجعه نمایيد.
) 3تاریخ و مه ت تحویل اسناد :مزایده گر باید پس ا دریافت اسناد مزایده و تكميل آنها حداکثر طهق مانهاي اعالم شده ا طریق سامانه ستاد ارسال
نمایند.بدیهی است ارائه الل مدارك (پاکتهاي الف ،ب وج ) به لورت دستی نيز به دبيرخانه حراست اداره کل به نشانی :یزد-خيابان کاشانی خيابان
مسكن وشهرسا ي اداره کل راه وشهرسا ي ساختمان شماره  2ضروري می باشد .پاکات پيشنهاد طهق جدول باال در ج سه کميسيون مزایده در محل
ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسا ي استان یزد واقع در خ مسكن وشهرسا ي  ،با و خوانده می شود .ک يه مراحل برگزاري مزایده ا دریافت
اسناد مزایده تا ارائه پيشنهادمزایده گران و با گشایی پاکت ها ا طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكی دولت) ستاد (به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و ال م است مزایده گران در لورت عدم عضویت قه ی  ،مراحل ثهت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الكترونيكی راجهت
شرکت در مزایده محقق سا ند .تاریخ انتشار مزایده در سامانه  98/6/10می باشد .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفترمرکزي تهران - 02141934 :دفتر ثهت نام استان 03536272658:
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1106

ا پالك  713ال ی بخش  8یزد

2400

تاسيسات

به لورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول

شهري(جایگاه عرضه

42.000.000ریال که جهت اجاره سالهاي بعد تا سه

نفت و گا )

سال هر سال  %20نسهت به سال قهل افزایش خواهد
یافت
به لورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول

قسمتی ا پالك  12988ال ی
-

بخش  9یزد(شهرك نيكو

12116/35

لنعتی

اشكذر)

625

ا پالك  12028ال ی بخش
23یزد(ميهد جاده راه آهن)

90.000.000ریال که جهت اجاره سالهاي بعد تا سه
سال هر سال  %20نسهت به سال قهل افزایش خواهد
یافت

به لورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول
20.000

لنعتی

108.000.000ریال که جهت اجاره سالهاي بعد تا سه
سال هر سال  %20نسهت به سال قهل افزایش خواهد
یافت

قسمتی ا پالك  11407/1ال ی
-

بخش  56یزد(بافق شهرك

کارگاهی(تعميروبا سا
8035

لنعتی مهارکه)

ي موتورهاي دیزلی
حمل ونقل)

 130فرعی مفرو ومجزي شده
ا  118فرعی ا  713ال ی

به لورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول
180.000.000ریال که جهت اجاره سالهاي بعد تا سه
سال هر سال  %20نسهت به سال قهل افزایش خواهد
یافت
به لورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول

5000

حمل ونقل وانهار

بخش  8یزد

24.000.000ریال که جهت اجاره سالهاي بعد تا سه
سال هر سال  %20نسهت به سال قهل افزایش خواهد
یافت
به لورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 60،000،000

3

ا پالك  7فرعی  5365ال ی
بخش  10یزد

5000

حمل ونقل (باربري)

ریال که جهت اجاره سالهاي بعد تا سه سال هر سال
 %20نسهت به سال قهل افزایش خواهد یافت

2

