
 بسمه تعالی

 يك مرحله اي آگهی مناقصه عمومی

 (نوبت اول)

بلت  موردنيلاز االراي    ( پمپلا  )تهيه ، حملل و انتالا      مناقصه عمومي یک مرحله ايدر نظر دارد   اعتبارات دولتي محلاز شهرداري رشت 

مترمكعلب بلت  بلا     0961كيللورر  سليماد در مترمكعلب و     051مترمكعب بت  با عيلار   496شامل  Bو  Aعمليات كفسازي سوله هاي كود آلي 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنناد مناقصنه تنا ارا نه      مگاپاسكا  را  01مااومت مشخصه 

انجام خواهد شد و الزم   WWW.SETADIRAN.IR:از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها

در صنورت   از سازمان برنامه و بودجه کشور و  با در رشته راه و یا ابنیه 5گواهینامه صالحیت پیمانکاری دارای حداقل رتبه دارای است مناقصه گران واجد شرایط 

 .مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ,عدم عضویت قبلی 

 . می باشد 40/40/1041تاریخ چاپ آگهی روز شنبه 

 .می باشد  40/40/1041یخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ تار

 11/40/1041لغایت  40/40/1041 :مناقصه از سایت   اسناد دریافت مهلت

        13:34 تا ساعت  11/40/1041 لغایت 11/40/1041 : مهلت ارسال پیشنهاد 

 کار ریاست سنازمان عمنران و بنازآفرینی فضناهای شنهری     در دفتر   11/40/1041 مورخ چهارشنبهروز  10:34راس ساعت  :بازگشایی تاریخ

حضور شرکت کنندگان در . قرا ت می شودرشت ، میدان شهدای گمنام ، ابتدای بلوار شهید افتخاری ، کوچه طالقانی شهرداری رشت واقع در 

 .جلسه مزبور بالمانع  است

 را به(هزار ریا  دهو  یكصدميليود و  چهارو  نودو  نهصدميليارد و  یک)ریا   444/114/990/1پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ *

به شماره یا ( که از تاریخ تحویل پاکات به دبیرخانه سه ماه اعتبار داشته باشد)عنوان سپرده شرکت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی 

ضمن بارگذاری در  و  واریز شهرداری رشتنام ه نام سپرده شرکت در مناقصه به ب مهر ایراننزد بانك   901411461010010000056115 حساب

میدان به نشانی  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشتسامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبیرخانه 

یا چك  وتحویل  نمایند ،الزم به ذکر است که ارا ه پول یا چکهای مسافرتی  کوچه طالقانی،  ابتدای بلوار شهید افتخاری،  شهدای گمنام

 .باشد تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمی

 .ریال می باشد 444/144/881/39برآورد اولیه اجرای عملیات * 

 .ماه از تاریخ تحویل کارگاه می باشد 6مدت اجرای عملیات * 

 .مناقصه می باشد  ههزینه درج آگهی به عهده برند* 

 .شهرداری در رد  یك یا تمام پیشنهادها مختار است *

 .سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد * 

 .بدیهی است شرکت در مناقصه و ارا ه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت می باشد * 

بلنوار شنهید   ابتدای  -میدان شهدای گمنام -آدرس رشت: اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه

 413-33500833: تلفن  افتخاری ، کوچه شهید طالقانی ، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت

 


