
 بسمه تعالی

 (99-2/19/22شماره یک مرحله ای )مناقصه عمومی تجدید  آگهی

 (سوم)نوبت 

وضوع شهرداری رشت در نظر دارد به منظور اجرای پروژه های ذیل ، از بین پیمانکاران و تامین کنندگان ذیصالح مطابق قانون برگزاری مناقصات م

 .معامالت شهرداریها اقدام نماید و آیین نامه 17/11/1383مورخ  130890بخشنامه شماره 

 میباشند میتوانند نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند.  *فقط اشخاص حقوقی که دارای تجربه کافی    

 (نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری رشت  1

 (شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده: 2

میزان سپرده شرکت  برآورد اولیه به ریال پروژهعنوان 

 در مناقصه
مدت اجرای 

 پروژه

خرید و اجرای هوشمندسازی چراغ های راهنمایی و لوازم یدکی تقاطع های چهارراه توتونکاران 

 دیلمان  -سه راه گلباغ نماز –میدان دفاع مقدس  –ملت  –حافظ  –سه راه آب و فاضالب  –

 ماه 3 ریال 000/000/796 750/018/918/15

 ماه 12 ریال 000/000/749 408/433/978/14 عملیات تهیه و نصب تجهیزات و تابلوهای ترافیکی سطح شهر رشت

  8/7/99و آگهی نوبت سوم مورخ  3/7/99و آگهی نوبت دوم  مورخ  27/6/99اول (تاریخ چاپ آگهی: آگهی نوبت 3

 14/7/99مورخ شنبه دو تا روز  8/7/99مهلت خرید اسناد: از روز سه شنبه (4

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

 از طریق سامانه ستاد 27/7/99مورخ شنبه یکروز صبح  10(مهلت بارگذاری اسنادتوسط مناقصه گر: تا ساعت6         

 اری واقع در میدان گیل ساختمان شهرداری رشتدبیرخانه شهرد 27/7/99مورخ شنبه یکروز   صبح10 ( مهلت و محل تحویل پاکت الف : تا ساعت7   

 (  شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:8

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

 نمی گیرد.به این پیمان پیش پرداخت تعلق  -8-2

 می گیرد.نبه این پیمان تعدیل تعلق -8-3

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

ن و بعد از بنیاد مسک شهرداری رشت )دفترامورمالی( واقع در میدان گیل  27/7/99شنبه مورخ یکروز  12:30ا: ساعت ( ساعت ، روز و محل قرائت پیشنهاده10

 ثبت گردیده است.www.rasht.irشهرسازی، ضمنا ً آگهی مناقصه در پایگاه اینترنتی 

 .( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد11

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

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

 (99-2/19/22آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ) اصالحیه

صبح روز یکشنبه  10و تحویل پاکت الف و بارگذاری اسناد در سامانه ستاد تا ساعت  14/7/99الی  8/7/99فروش اسناد به  نوبت اول و دومدر آگهی 

 اصالح میگردد. 12:30ساعت  27/7/99مورخ و بازگشایی پاکتها روز یکشنبه  27/7/99مورخ 

 

 شهرداری رشت                                                                                                                                                                                                  


