
 

"تزباله شهر رش افتیازش و بازپرد تیظرف شیپروژه افزا" :ضوع فراخوان ارزیابیمو  رشتشهرداری کارفرما:  

 

 نوبت اول() آگهی ارزیابی کیفیمرحله اول:  -مرحله ای 2فراخوان 

ناد مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری در نظر دارد تا به است رشتشهرداری    

کلیه  ازاقدام نماید. لذا  شارکتیالب مدر ق زباله شهر رشت افتیپردازش و باز تیظرف شیپروژه افزااجرای نسبت به  21/3/1401رشت مورخ 

با  فراخوان به دریافت اسناد ارزیابی کیفی نسبت 28/04/1401تا  21/04/1401از تاریخ  دعوت می نماید نداشخاص حقیقی و حقوقی توانم

 اقدام نمایند.از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ذیل  مشخصات
            

  21/04/1401شنبه مورخ سه و آگهی نوبت دوم روز  14/04/1401 مورخشنبه سه روز آگهی نوبت اول تاریخ چاپ 

 زباله شهر رشت افتیپردازش و باز تیظرف شیافزا :وضوع فراخوانم 

 :رشتاری ردشه کارفرما  

 کد پستی  به شماره  8به بلوار نماز( طبقه  ی)نبش انصار سیتند ساختمان – نیآئ مهر کوچه – نماز گلباغ –رشت: نشانی کارفرما

 013-33729285-33756160تلفن  -  4168686834

 ریال (میلیارد ششصد و پنجاه) 000/000/000/650 :برآورد اولیه 

 رشتشهر محدوده  -گیالن استان  :موضوع فراخوان انجام محل 

  ارزیابی کیفی: سنادیافت امحل در 

ت  اداری تا پایان وق( 21/04/1401شنبه مورخ سه )روز  دوم  نوبتآگهی زمان چاپ ی متقاضیان واجد شرایط می توانند از  کلیه

 دریافت نمایند. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اسناد را از طریق 28/04/1401مورخ  شنبه( روز سه  30/13ساعت )

 راردادتوسط مدیریت حقوقی و امورق، اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی کیفی و پاسخگویی به سواالت و ابهامات  هت کسبج

 4198917679ه شماره کد پستی جنب بنیاد مسکن ب –گیل میدان  هنرسیده ب –بلوار امام خمینی  –رشتبه نشانی  رشتهای شهرداری 

کوچه مهر  –گلباغ نماز  –درس: رشتآبه و سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت  013 -33668392تلفن  -

 .در ساعات اداری انجام می گیرد   -33756160و تلفن :  8ساختمان تندیس )نبش انصاری به بلوار نماز( طبقه  –آئین 

 

  تحویل اسناد: مهلت و نحوه 

دارک م لیمهلت تحو آخرین )که 12/05/1401مورخ ر شنبه  (  روز چها 30/13 پایان ساعت اداری ) رک را تامداکلیه  دیبا شرکت کنندگان

درس: بذه آ یگذذار هیسازمان سرما رخانهیدببه  نسخه از مدارک را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و یک (شودیم یتلق

ل تحوی  4168686834 یبه شماره کد پست 8به بلوار نماز( طبقه  ی)نبش انصار سیتند ساختمان – نیمهر آئ کوچه – نماز گلباغ –رشت

  .ندینما

 

  : تاریخ بازگشایی 

در  در دفتر مدیرت مالی شهرداری رشت واقع 15/05/1401شنبه پنج صبح روز 9 ، راس ساعتایی استعالم ارزیابی کیفیبازگش

 رگزار خواهد شد.ساختمان مرکزی ب

 ید امیر حسین علویس                                                                                                                                          

 هردار رشتش                                                                                                                                                   

 

 


