
 
 
 
 
 
 
 

 
 بسمه تعالی

 آگهی مناقصه عمومی
 (یک مرحله اي)

در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله اي  1398شهرداري رشت ازردیف کداعتباري پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 
 2860 ؛اعیان 2184(ساختمان میدان شهرداري عرصه  انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداري رشت را به صورت حجمی

 متر مربع اعیان 55000 ساختمان شهرداري در میدان گیل –مترمربع 2000اعیان 7620عرصه ؛ساختمان شوراي شهر  –مترمربع
 متر 11/336 مترمربع - منطقه دو شهرداري عرصه 1775 متر مربع  ؛اعیان 1450 متر مربع  - منطقه یک شهرداري عرصه 3000

 مترمربع- منطقه چهار  شهرداري 4/910 متر مربع  ؛اعیان 21/272 مترمربع- منطقه سه  شهرداري عرصه 996مربع  ؛اعیان 
 مترمربع- سازمان 53/973 متر مربع  ؛اعیان 250 مترمربع- منطقه پنج  شهرداري عرصه 1628 متر مربع  ؛اعیان 288عرصه 

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاي شهري  مترمربع-770 متر مربع  ؛اعیان 15000سیما منظر و فضاي سبز شهري عرصه 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاري از  مترمربع)580متر مربع  ؛اعیان 2200عرصه 

مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
داراي تاییدیه از اداره  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران واجد شرایط  WWW.SETADIRAN.IRدولت به آدرس :

 در صورت عدم عضویت قبلی ,مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی کل تعاون کار رفاه اجتماعی
 را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 می باشد .27/06/1398تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 
  14:30 صبح الی 7:30 از ساعت 01/07/1398لغایت 27/06/1398مناقصه از سایت  : اسناد دریافت مهلت

 13:30 تا ساعت 11/07/1398 لغایت 02/07/1398مهلت ارسال پیشنهاد :
رشت میدان گیل ساختمان  در دفتر کار مدیر امور مالی شهرداري به نشانی 13/07/1398 روز شنبه مورخ 14:30بازگشایی:راس ساعت  تاریخ

 قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  استمرکزي شهرداري رشت 

که از تاریخ ( ریال را به بعنوان سپرده شرکت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی 1.332.497.079پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ * 

بنام سپرده شرکت در مناقصه بنام 0104858268000یا بشماره حساب تحویل پاکات به دبیرخانه شهرداري رشت سه ماه اعتبار داشته باشد)

شهرداري رشت واریز وضمن بارگذاري در سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداري رشت به نشانی فوق 

 الذکر تحویل  نمایند ،الزم به ذکر است که ارائه پول یا چکهاي مسافرتی ویا چک تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمیباشد.

 مدت قرارداد به مدت یکسال در صورت رضایت قابل تمدید تا یکسال دیگر.

 * هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد .

 *شهرداري در رد  یک یا تمام پیشنهادها مختار است .

 * سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
 * بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداري رشت می باشد .

میدان گیل –اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف :آدرس رشت 
 33616325ساختمان مرکزي شهرداري رشت تلفن : 

 
 ناصر حاج محمدي 
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