
 

 بسمه تعالی

 (97-3/33/41 یک مرحله ای )شمارهمناقصه عمومی تجدید آگهی 

 (اول)نوبت 

 نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری رشت  (1  

 (شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده: 2

میزان سپرده شرکت  آورد اولیه به ریالبر عنوان پروژه

 در مناقصه

مدت اجرای 

 پروژه

 رشته پایه

ریال 000/000/394 000/523/848/18 شهر رشت گانهخط کشی محوری محدوده ی مناطق پنجعملیات    راه 5 ماه 9 

ریال  000/000/111/1 849/618/197/22 عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر شهر رشت  راه  5 ماه 12 

ریال 000/000/626/1 273/382/518/32 ی مسیر استادسراو هدایت آبهای سطح عملیات جمع آوری  آب 5 ماه 6 

 

 2/8/97 آگهی نوبت دوم 25/7/97اول ( تاریخ چاپ آگهی: آگهی نوبت 3

   7/8/97الی  2/8/97 (مهلت خرید اسناد: از  تاریخ4

 رشتدر میدان گیل ساختمان شهرداری واقع شهرداری مدیریت پیمان و رسیدگی (محل خرید حضوری اسناد: دفتر امور قراردادها حوزه 5

 بانک ملی شعبه شهرداری رشت 0104858173001ریال به شماره سیبا 000/000/1اسناد و نحوه واریز وجه: در قبال پرداخت  خرید (قیمت6       

در میدان گیل ساختمان شهرداری واقع در دبیرخانه شهرداری  19/8/97 مورخشنبه  روزپایان وقت اداری یل پیشنهاد : تا( مهلت و محل تحو7

 رشت

 (شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:8

محترم  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

، پرینت ظرفیت مجاز کاری و ریالی وتکمیل فرم گواهینامه صالحیت به آدرس فوق ،شهرداری درخواست خرید اسنادبا ثبت دبیرخانه  جمهوری)ارائه

 خود اظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه ضروری است(

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

بعد از  میدان گیلواقع در ورمناقصات( رشت )دفترامشهرداری  20/8/97 مورخ شنبهیک 14:30( ساعت ، روز و محل قرائت پیشنهادها: ساعت  10 

 گردیده است. ثبتwww.rasht.ir، ضمنا ً آگهی مناقصه در پایگاه اینترنتی بنیاد مسکن و شهرسازی

 .( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد11

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

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

 شهرداری رشت                                                                                                                                                                                   


