
موارد ذیل را با انجام تشریفات قانونی و برگزاری مزایده شهرداری کرج در نظر دارد  به نمایندگی از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر           

 . واگذار نماید به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط

 ))آگهی مزایده عمومی((

ف
دی

ر
 

 موضوع مزایده
مدت 

 اجاره

برای مدت اجاره مبلغ پایه 

 )ریال( دو سال

سپرده شرکت در 

 مزایده )ریال(

ضمانت حسن انجام 

 تعهدات )ریال(
 متقاضیان واجد شرایط شماره آگهی

1 

اجاره مجتمع 

خدمات خودرویی 

 و کارواش ماهان

 000/000/696 000/000/920/13 ماه 24

مبلغ کل قرارداد+  10%

ماه اجاره  6

 پیشنهادی

50010955310000019 
حقیقی و اشخاص 

 حقوقی

 CNGجنب جایگاه  -بلوار اقبال الهوری -بلوار ماهان -آدرس: کرج

2 

اجاره واحد اداری 

طبقه اول پارکینگ 

 حصارک

 000/000/60 000/000/200/1 ماه 24

مبلغ کل قرارداد+  10%

ماه اجاره  6

 پیشنهادی

50010955310000021 
اشخاص حقیقی و 

 حقوقی

 طبقه اول پارکینگ طبقاتی حصارک -نبش فروردین -دالورانانتهای  -حصارک -آدرس: کرج

3 

اجاره واحد اداری 

طبقه دوم پارکینگ 

 حصارک

 000/000/48 000/000/960 ماه 24

مبلغ کل قرارداد+  10%

ماه اجاره  6

 پیشنهادی

50010955310000022 
اشخاص حقیقی و 

 حقوقی

 پارکینگ طبقاتی حصارک دومطبقه  -نبش فروردین -انتهای دالوران -حصارک -آدرس: کرج

4 
واحد اداری پایانه 

 شهید کالنتری
 000/400/26 000/000/528 ماه 24

مبلغ کل قرارداد+  10%

ماه اجاره  6

 پیشنهادی

50010955310000023 
اشخاص حقیقی و 

 حقوقی

 جنب انجمن صنفی -پایانه شهید کالنتری -آدرس: کرج

5 
 2اجاره مغازه 

 پارکینگ طالقانی
 000/000/126 000/000/520/2 ماه 24

مبلغ کل قرارداد+  10%

ماه اجاره  6

 پیشنهادی

50010955310000024 
اشخاص حقیقی و 

 حقوقی

 جنب پارکینگ عمومی شهرداری کرج -خیابان گلها -طالقانی جنوبی -آدرس: کرج

6 

قطعه زمین جهت 

بازدیدهای انجام 

 فنی ناوگان

 000/400/92 000/000/848/1 ماه 24

مبلغ کل قرارداد+  10%

ماه اجاره  6

 پیشنهادی

50010955310000025 
اشخاص حقوقی واجد 

 شرایط

 ضلع جنوب شرقی پایانه -محوطه پایانه شهید کالنتری -آدرس: کرج

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمومی(( مناقصه))آگهی 

 شرکت آگهیشماره  رتبه مبلغ سپرده )ریال( مبلغ اعتبار )ریال( شرح پروژه ردیف

1 
بهسازی و زیباسازی پایانه ها و 

 ایستگاههای سطح شهر
 ابنیه یا راه بند 2001095531000001 5حداقل  000/000/000/700 000/000/000/14

 

روز اعتبار داشته و  90ارائه گردد: ضمانت نامه بانکی معادل مبالغ فوق که به مدت  سپرده شرکت در مزایده/ مناقصه به یکی از روش های زیر (1

( برندگان نفر اول و دوم مزایده/ مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 2نزد بانک شهر،  70030712346قابل تمدید باشد و یا واریز نقدی به حساب 

ریال به شماره  000/000/1جهت خرید هر یک از اسناد مزایده/ مناقصه بایستی مبلغ ( 3 پرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد،قرارداد نشوند س

نزد بانک شهر به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج از طریق سامانه الکترونیک دولت )ستاد(  700830922392حساب 

جهت  25/08/1401مورخ  30:14تا ساعت  21/08/1401مورخ  00:9 متقاضیان می توانند از ساعت( 4 واریز گردد، ran.irwww.setadiبه آدرس 

لت ارائه ( آخرین مه5مراجعه نمایند،  www.setadiran.irدریافت اسناد مزایده/ مناقصه به سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

( شرکت کنندگان می بایست 6از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت )ستاد(،  05/09/1401روز سه شنبه  14:30دات تا ساعت پیشنها

ان وقت اداری تاریخ ضمن بارگذاری ضمانت نامه شرکت در مزایده/ مناقصه در سامانه ستاد، نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه تا پای

در کمیسیون عالی معامالت سازمان  07/09/1401دوشنبه مورخ ( پیشنهادات رسیده در روز 7به دبیرخانه سازمان اقدام نمایند،  05/09/1401

( در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی 8برندگان مزایده/ مناقصه اعالم خواهد شد،  -رح و پس از بررسی و کنترل، برندهمط

( هزینه کارشناسان و نشر آگهی ها بر عهده برنده/ برندگان مزایده/ مناقصه خواهد بود،   9مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود،  با سامانه ستاد

( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 11( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده/ مناقصه )سامانه الکترونیک دولت( مندرج است، 10

 ماس حاصل نمایند.ت 026-32800843

http://www.setadiran.ir/
http://www.setadiran.ir/

