
 بسمه تعالی

 97-1/1/1به شماره  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای

 (نوبت دوم)

 .  شْطزاضی ضشت زض ًظط زاضز اًجام ذسهات شیل ضا بط اساس شطایط ظیط بِ پیواًکاض ٍاجس شطایط ٍاگصاض ًوایس

 احساث ٍ تکویل ابٌیِ ٍ تاسیسات ساذتواًی ٍ هحَطِ ساظی ظبالِ سَظ: هَضَع  -1

 هجتوغ کَز آلی   - جازُ الکاى- ضشت: هحل اًجام ذسهات -2

 (ششصس هیلیاضز ضیال) ضیال 000/000/000/600: هبلغ بطآٍضز ترویٌی کاضفطها  -3

 بیست هاُ شوسی  /20:هست اًجام کاض  -4

 (زاضا بَزى یا ّوکاضی پیواًکاض فطػی زض ظهیٌِ تاسیسات) تاسیسات 5 ابٌیِ ٍ 2حساقل ضتبِ : شطایط الظم  -5

 ضٍظ پس اظ تاضید اًتشاض آگْی ًَبت سَم ضوي هؼطفی ًوایٌسُ 7پیواًکاضاى ٍاجس شطایط هی تَاًٌس حساکثط تا  -6

 باًک هلی 0104858173001ضیال بِ حساب سیبا شواضُ 000/000/1ًسبت بِ اضائِ اصل فیش ٍاضیعی بِ هبلغ 

شؼبِ شْطزاضی ضشت جْت ذطیس اسٌاز اضظیابی کیفی بِ زفتط اهَض قطاضزازّا حَظُ هسیطیت پیواى ٍ ضسیسگی ٍاقغ 

 ساذتواى شْطزاضی ضشت هطاجؼِ ٍ پس اظ تکویل اسٌاز ّوطاُ با هساضک هَضز ًیاظ –زض هیساى شْسای شّاب 

 ضٍظ اظ آذطیي ضٍظ تَظیغ بِ ًشاًی زبیطذاًِ هطکعی شْطزاضی ضشت ٍاقغ زض ذیاباى سؼسی تسلین ٍ 14ظطف هست 

 .ضسیس زضیافت ًوایٌس

 .زضیافت اسٌاز ٍ تحَیل هساضک ّیچ  گًَِ حقی بطای هتقاضیاى جْت زػَت بِ هٌاقصِ ایجاز ًرَاّس ًوَز -7

 5/2/97 ٍ آگْی ًَبت سَم 29/1/97 ٍ آگْی ًَبت زٍم 22/1/97آگْی ًَبت اٍل :   تاضید چاپ فطاذَاى  -8

 12/2/97 الی 5/2/97اظ تاضید زضج آگْی ًَبت سَم هَضخ :   هْلت ذطیس اسٌاز -9

 26/2/97ضٍظ چْاضشٌبِ هَضخ  : آذطیي هْلت اضائِ اسٌاز ٍ هساضک اضظیابی کیفی -10

 

 ((اصالحیه آگهی نوبت اول))

دارا بودن یا ) تاسیسات 5 ابنیه و 2به حداقل رتبه  (5بند) شرایط الزم 97-1/1/1 آگهی نوبت اول فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 

 و مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت 12/2/97 الی 5/2/97و مهلت خرید اسناد به مورخ  (همکاری پیمانکار فرعی در زمینه تاسیسات

 . اصالح میگردد26/2/97اداری روز چهارشنبه مورخ 

 

 

:  ٍ سایت هلی هٌاقصات بِ آزضس www.rasht.ir: هتي ایي آگْی زض سایت شْطزاضی ضشت بِ آزضس ))

WWW.IETS.MPORG.IRزضج گطزیسُ است )) 

 

 

 شهرداری رشت                                                                   

 

http://www.iets.mporg.ir/

