
 بسمه تعالی

  (99-1/35/44شماره ) با ارزیابی کیفی یک مرحله ایمناقصه عمومی  آگهی

 ()نوبت دوم

 (نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری رشت  1

 (شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده: 2

شرکت در میزان سپرده  برآورد اولیه  عنوان پروژه

 مناقصه

مدت 

اجرای 

 پروژه

 رشته پایه

 آب 4 ماه36 ریال 000/000/800/14 ریال 794/662/857/604 فاز اول – شهر رشت تکمیل بهسازی مدفن سراوانعملیات 

 30/1/1400مورخ و آگهی نوبت دوم    27/12/99اول (تاریخ چاپ آگهی: آگهی نوبت 3

 4/2/1400 شنبه مورختا روز  31/1/1400مورخ سه شنبه  مهلت خرید اسناد: از روز(4

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

 از طریق سامانه ستاد 21/2/1400مورخ شنبه صبح روز سه  10 ساعت(مهلت بارگذاری اسنادتوسط مناقصه گر: تا 6         

دبیرخانه شهرداری واقع در میدان   21/2/1400مورخ شنبه سه روز صبح  10 : تا ساعتو ارزیابی کیفی الف  ( مهلت و محل تحویل پاکتهای7   

 گیل ساختمان شهرداری رشت

 (  شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:8

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

 ریاست محترم جمهوری

 گواهینامه صالحیت ایمنی کار داشتن -8-2

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

شهرداری رشت )دفترامورمالی( واقع در  21/2/1400مورخ شنبه سه روز  10:30 ساعت ، روز و محل بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی : ساعت-(10

 هرسازیبعد از بنیاد مسکن و ش میدان گیل

شهرداری رشت )دفترامورمالی( واقع در میدان  22/2/1400مورخ شنبه چهارروز  12:30ئت  پیشنهادها: ساعت (ساعت ، روز و محل  قرا11

 ثبت گردیده است.www.rasht.irبعد از بنیاد مسکن و شهرسازی، ضمنا ً آگهی مناقصه در پایگاه اینترنتی  گیل

 .رنده مناقصه میباشدهزینه انتشار آگهی به عهده ب (12

 (شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.     13

 به منزله قبول شرایط شهرداری است .(بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد 14

 اصالحیه فراخوان نوبت اول

ریال و مهلت  000/000/800/14ریال و میزان سپرده شرکت در مناقصه به   794/662/857/604در فراخوان نوبت اول برآورد اولیه به 

گشایی اسناد ارزیابی کیفی باز،  21/2/1400روز سه شنبه مورخ  10اسناد و تحویل پاکتهای الف و ارزیالی کیفی تا ساعت کلیه بارگذاری

 اصالح می گردد. 22/2/1400مورخ شنبه چهارروز  12:30ساعت و بازگشایی پاکتهای مالی  21/2/1400مورخ  10:30ساعت 

 شهرداری رشت                                                                                                                                                                                


