
 بسمه تعالی

 آگهی مناقصه عمومی

 (یک مرحله ای)

شورای محترر  سرازمان عمرران     449922مصوبه شماره  به استناد شهرداری رشت سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری 

خریرد   مناقصه عمومی یک  محلهکه      در نظر دارد  2999بودجه سال  241411وبازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت  از ردیف کد اعتباری 

و ( شرام  امرور ااراتروری و عمتیرات تولیرد     )خدمات مرتبط با تولید مصالح دانه بندی ، تولید و اجرای آسفالت و  تولید فرآورده هرای بتنری  

تمامی خدمات تعمیراتی اعم از دمونتاژ کتیه دسرتگاههای معیروو و دمونتراژ ج یری     )نگهداری ، سرویس و تعمیرات درون کارگاهی دستگاهها 

برر   نری مصالح دانه بندی ، آسفالت و فررآورده هرای بت  و مونتاژ دستگاهها و قطعات سالم و در جای آنها در دستگاههای تولید قطعات معیوو 

تمامی خردماتی تعمیراتری اعرم از    ) و تولید و اجرای آسفالت و نگهداری و سرویس و تعمیرات ماشین آالت راهسازی( عهده ایمانکار می باشد 

ات معیوو و مونتاژ دستگاهها و قطعات سالم در جای آنها در ماشرین آالت برعهرده   دمونتاژ کتیه ماشین آالت راهسازی و دمونتاژ ج یی قطع

طحیق سامانه تد رکات  لکتحونیکی دولت بحگز ر نماید کهیه مح لل بحگز ر  مناقصه  ز دریافت  سکناد مناقصکه تکا     ز به صورت حجمی را ( ایمانکار می باشد

 نجام خو هد شد و   WWW.SETADIRAN.IR: ز طحیق درگاه سامانه تد رکات  لکتحونیکی دولت به آدرس  ر ئه پیشنهاد مناقصه گح ن و بازگشایی پاکت ها 

مح لل ثبت نام در سایت مذکور و دریافکت  ,در صورت عدم عضویت قبهی  د ر   تاییدیه  ز  د ره کل تعاون کار رفاه  جتماعیالزم  ست مناقصه گح ن و جد شح یط 

 .جهت شحکت در مناقصه محقق سازند  گو هی  مضا   لکتحونیکی ر 

 .می باشد  27/2931/ 72یخ  نتشار مناقصه در سامانه تاریخ تار

 21/12/2933و  گهی نوبت دوم  72/27/2931آگهی نوبت  ول : هی گتاریخ چاپ آ

  72/12/2933لغایت  21/12/2933 :مناقصه  ز سایت    سناد دریافت مههت

 29:91تا ساعت  12/17/2933 پنجشنبه مورخ لغایت 72/12/2933: مههت  رسال پیشنهاد 

، بهکو ر  مکام   رشکت  به نشانی  رشت  شهحد ر حیت مالی یمددر دفتح کار  12/17/2933 مورخ پنجشنبهروز  22:11ر س ساعت :بازگشایی تاریخ

 لضور شحکت کنندگان در جهسه مزبور بالمانع   ست. قح ئت می شود خمینی ، جنب بنیاد مسکن ، شهحد ر  رشت

یك میتیارد و هفتصد و دوازده میتیون و دویست و هشتاد و هشت )ریال 222/422/224/2پیشنهاد دهندگان می بایست مبهغ *

که  ز تاریخ تحویل پاکات به دبیحخانه سه ماه )ر  به بعنو ن سپحده شحکت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی (ه ار و یکصد و چهارده ریال

بنام سپحده شحکت در مناقصه بنام  شهرداری شعبه  متیسپرده بانك  1212222482111شماره حساو به یا (  عتبار د شته باشد

شهحد ر  رشت به نشانی بهو ر  مام و ریز وضمن بارگذ ر  در سامانه ستاد در پاکت  لف قح رد ده و در موعد مقحر به دبیحخانه  رشت  شهحد ر

تحویل  نمایند ،الزم به ذکح  ست که  ر ئه پول یا چکها  مسافحتی ویا چ  تضمین بعنو ن  خمینی ، جنب بنیاد مسکن ، شهحد ر  رشت

 .سپحده قابل قبول نمیباشد

 .مناقصه می باشد  ههزینه درج آگهی به عهده بحند* 

 .شهحد ر  در رد  ی  یا تمام پیشنهادها مختار  ست *

 . سایح شح یط و  طالعات در  سناد مناقصه مندرج می باشد* 

 .بدیهی  ست شحکت در مناقصه و  ر ئه پیشنهاد به منزله قبول شحوط شهحد ر  رشت می باشد * 

بهکو ر شکهید    بتکد     -مید ن شهد   گمنام -آدرس رشت:  طالعات تماس دستگاه مناقصه گز ر جهت دریافت  طالعات بیشتح در خصوص  سناد مناقصه

 129-99822129: تهفن  ، کوچه شهید طالقانی ، سازمان عمح ن و بازآفحینی فضاها  شهح  شهحد ر  رشت فتخار  

 


