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 آگهی مناقصه عمومی

 )یک مرحله ای(

در  نظتر   0011شهرداری رشت  ارردیتک اتتاارياری  تين بيدتی شتته در بصدبته م تص   تا           

بهتاشت    ؛نظافت   ؛انجتا  امتصر مربتصه بته تتتمام امتصمی       دارد مداق ه امصمی یک مرحله ای  

تتتتمام فیتتای  ؛محصطتته و محتتير اتتار  تتاترمای شتتهرداری  ؛و نگهتتتاری ابديتته و  تتاترمانها 

) تتاترمای ميتتتای    را بتته رتتصرم حجمتتیتتتتمام  تتییرایی و  تتایر امتتصر تتتتماتی     ؛ تتي  

اررتته  تتاترمای شتتصرای شتتهر  – مررمربتت  4181مررمربتت ؛ اايتتای  4010شتتهرداری اررتته 

مررمربت ؛   00111 تاترمای شتهرداری در ميتتای  يت       –مررمربت    4111اايتای  مرر مربت ؛   0841

 -مررمربت    0000مررمربت ؛ اايتای    0001مدطقته یتک شتهرداری اررته      -مرر مربت    0111اايای 

 مدطقتته  تته  شتتهرداری -مررمربتت  998مررمربتت ؛ اايتتای  00/008مدطقتته دو شتتهرداری اررتته 

مرتتر  411مدطقتته اهتتار  شتتهرداری اررتته  -مررمربتت  0/901مررمربتت ؛ اايتتای  40/404اررتته 

 00/900مرتر مربت ؛ اايتای     401مدطقته  تد   شتهرداری اررته      -مررمربت   0841مرب ؛ اايتای  

مرتتر  9111 تتارمای  تتامانتشی م تتای  شتتهری و فتترکورده شتتای ا تتاورری اررتته   -مررمربتت 

 4411اررتته امتترای و بتتارکفریدی فیتتاشای شتتهری     تتارمای -مررمربتت  011مربتت ؛ اايتتای  

 800مررمرب ؛اايتتای  400 تتارمای متتتیری   ستتمانت اررتته  -مررمربتت  011مررمربتت ؛ اايتتای 

طریتتس  تتامانه تتتتاراام الکررونيکتتی دولتت  بر تت ار نمایتتت اليتته مراحتت  بر تت اری ار مررمربتت  

بار  تایی  اات  شتا ار    مداق ه ار دریافت  ا تداد مداق ته تتا ارایته  ي تدهاد مداق ته  ترای و         

  WWW.SETADIRAN.IRطریتتس در تتاه  تتامانه تتتتاراام الکررونيکتتی دولتت  بتته کدر   

دارای تایيتیته ار اداره ات  تعتاوی    انجا  تصاشتت شتت و مر  ا ت  مداق ته  ترای وابتت شترایر        

در رصرم ات  ایتصی  قيلتی رمراحت   يت  نتا  در  تای  متیاصر و دریافت           اار رفاه ابرماای

 یای الکررونيکی را به  شرا  در مداق ه محقس  ارنت   صاشی ام

 می باشت  01/10/0011تاریخ انر ار مداق ه در  امانه تاریخ 

   01 00ريح الی  01 0ار  اا   00/10/0011لغای  01/10/0011مداق ه ار  ای     ا داد دریاف  مهل 

  ريح  01تا  اا   40/10/0011لغای   00/10/0011مهل  ار ا   ي دهاد  
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در دفرر اار متیر امصر مالی شهرداری 40/10/0011 ديه مصرخ یکرور  04بار  ایی را   اا   تاریخ

قرای  می شصد  حیصر شرا  اددت ای رش  ميتای  ي   اترمای مرا ی شهرداری رش  به ن انی 

 در بلسه م بصر بالمان   ا  

ریا  را به بعدصای  پرده شرا  درمداق ه  114ر900ر900ر0 ي دهاد دشدت ای می بایس  ميلغ * 

اه ار تاریخ تحصی   ااام به دبيرتانه شهرداری رش   ه ماه ااريار داشره )ب صرم ضمانردامه بانکی 

به نا  حسا  تمرا  وبصه  پرده   80140044044000یا به رصرم وبه نقت به حسا  شماره  باشت 

وضمن بار یاری در  امانه  راد در  اا  الک واری  ت انه داری شهرداری بانک مهر شعيه طالقانی  

قرارداده و در مصات مقرر به دبيرتانه شهرداری رش  به ن انی فصق الیار تحصی   نمایدت ،مر  به ذار 

 ا   اه ارایه  ص  یا اکهای مسافرتی ویا اک تیمين بعدصای  پرده قاب  قيص  نميياشت 

 *متم قرارداد به متم یکسا  

 رج ک هی به اهته برنته مداق ه می باشت  * ش یده د

 *شهرداری در رد  یک یا تما   ي دهادشا مخرار ا    

 *  ایر شرایر و اطالاام در ا داد مداق ه مدترج می باشت  

 * بتیهی ا   شرا  در مداق ه و ارایه  ي دهاد به مد له قيص  شروه شهرداری رش  می باشت  

ار به  دریاف  اطالاام بي رر در ت صص ا داد مداق ه و ارایته  اطالاام تما  د رگاه مداق ه   

 00808040ميتای  ي   اترمای مرا ی شهرداری رش  تلفن   – اا  شای الک  کدر  رش  
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