
 

  1فرم شماره 

  آگهی مناقصه عمومی

  )یک مرحله اي (

  

 1399سازمان مدیریت آرامستانهاي شهرداري رشت از ردیف کد اعتباري پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 

در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي عملیات خدمات تدفین و نگهداري فضاي سبز ، نظافت ، رفت 

ست  به مدت یکسال به بخش خصوصی و روب وادي تازه آباد و دولت آباد را به شرح ذیل مطابق شرح خدمات پیو

واگذار نماید بدینوسیله از کلیه شرکتهاي واجد شرایط داراي تاییدیه از اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی و داراي 

گواهی نامه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي یا نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی با داشتن 

جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت مناقصه دعوت بعمل می آید اساسنامه مرتبط با موضوع 

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ازطریق  02/11/1399تا تاریخ  29/10/1399دوم 

واریز  ریال 000/500/1مبلغ ویا  www.setadiran.irدرگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس

نزد بانک ملی شعبه شهرداري بنام آرامستانهاي شهر رشت ، واقع   0108850609005شده به شماره حساب 

  .پیاده قدس گیالن  اقدام  نمایند 16رشت به قزوین روبروي لشکر  4درکیلومتر 

  

  لمبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریا  برآورد به ریال   هزینه حفظ و نگهداري فضاي سبز و نظافت

  1,314,488,626مبلغ برآورد اولیه % 5  26.289.772.525  کل محوطه وادي تازه آباد و دولت آباد

  

مدت اعتبار سه ماه ( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می بایست بر اساس جدول فوق به صورت ضمانتنامه بانکی *

 .ارائه گردد حساب سپرده سازمانملی به عنوان یا واریز وجه نقد به حساب سپرده به شماره حساب نزد بانک )

تا پایان ساعت اداري   29/10/1399از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه مورخ : آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات * 

  .می باشد 02/11/99مورخ ) 14:30(

  ظهر  12لغایت تا ساعت  7:30از 13/11/99لغایت  3/11/99مورخ : تحویل اسناد* 

در دفتر کار ریاست سازمان  13/11/99شنبه مورخ  دوروز  13تاریخ بازگشائی پاکت هاي واصله راس ساعت * 

  .مدیریت آرامستانهاي شهر رشت به نشانی فوق الذکر می باشد 

  .هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد* 

  .سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد*

  .هی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط سازمان می باشدبدی* 

  

  

  ابراهیم خوش فطرت                                  

  ریاست سازمان                                   

  

  

 


