
 

 بسمه تعالی

 (98-1/19/20 شمارهمرحله ای ) دوآگهی مناقصه عمومی 

 ()نوبت اول

 شهرداری رشت( شهرداری رشت  )حوزه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی: نام دستگاه مناقصه گزار (1

  (شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده:2

در میزان سپرده شرکت  برآورد اولیه به ریال عنوان پروژه

 مناقصه

به صورت واریز وجه نقد 

 یا ضمانتنامه بانکی

مدت اجرای 

 پروژه

 و رشته  پایه

 861/600/427/303 بهسازی  محل دفن پسماند سراوان شهر رشت عملیات 

 ریال

 آب  5رتبه  ماه 36 000/000/050/8

 راه  4رتبه 

 

 14/1/99و آگهی نوبت دوم  27/12/98اول آگهی نوبت ( تاریخ چاپ آگهی: 3      

 19/01/99 مورخ سه شنبهالی روز  14/01/99خرید اسناد: از روز پنج شنبه مورخ (مهلت 4

 (محل خرید اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 5

 طریق سامانه ستاداز  02/02/99مورخ  شنبه  سه  روز 14:30( مهلت بارگذاری اسنادتوسط مناقصه گر: تا ساعت  6       

دبیرخانه شهرداری واقع در میدان  02/02/99مورخ روز سه شنبه  14:30( مهلت و محل تحویل پاکت الف : تا ساعت 7 

 گیل ساختمان شهرداری رشت

 (  شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:8

پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی  داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس برآورد اولیه-1-8

 و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری

 (مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه: سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت9

شنبه مورخ سه روز  15فنی ساعت ارزیابی جهت پاکات ساعت ، روز و محل قرائت پیشنهادها: گشایش( 10

 تشکیلشهرداری رشت  بلوار امام خمینی نرسیده به میدان گیل ساختمان مرکزی در واقع ( )دفترامورمالی02/02/99

و در  03/02/99روز چهارشنبه صبح  10راس ساعت  باشند کرده کسب الزم را و پاکات مالی پیمانکارانی که امتیاز، 

    Http://iets .mporg.irو  www.rasht.irهمان مکان بازگشائی می گردد. ضمنا ًآگهی مناقصه در پایگاه اینترنتی 

 ثبت گردیده است. 

 .( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد11

 (شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.     12

 (بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است.13

                                                                                                                                                                                           

 شهرداری رشت                                                                                                                                            .     

 


