
 آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای (

در نظر دارد مناقصه عمومي واگذااری   1041شهرداری رشت ازرديف کداعتباری پيش بيني شده در بودجه مصوب سال 

عمذر و   – نفذر 0044شامل )بيمه درمان تکميلي کارکنان و افراد تحت تکفل آنان به تعداد تقريبي امور خدمات بيمه ای 

  –واحذد   444/044  بيمه آتش سوزی منازل مسکوني شهروندان ومنازل غير کذانون حريذ    – نفر 1044حادثه به تعداد  

هذای ووفذان و تندباد،زلهله،ترکيذدگي    بيمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار)از هر نوع شامل گاز و غيره (به همراه پوشذش 

از سنگيني برف و ساير حوادت وبيعذي   ضايعات ناشي از ذوب برف و آب باران و ريهش سقف ناشيلوله)آب ، فاضالب(

های تابعه شذهرداری  گاار و سازمانهای اداری،  واحدهای اقامتي، تاسيسات و اموال و اثاثيه و منصوبات بيمهساختمان

بيمذه اتومبيذل     –های ساخته شده، در جريان ساخت متعل  به شهرداری و يذا اسذتيجاری  رشت شامل کليه ساختمان

بدنه کارکنان و افذراد تحذت    –های تابعه ()بيمه اتومبيل گاار و سازمانو افراد تحت تکفل بيمه )شخص ثالث کارکنان

-گاار و سذازمان شخص ثالث و بدنه کليه وسايل نقليه موتوری بيمه های تابعه ()بيمه اتومبيلگاار و سازمانتکفل بيمه

آمار اعالمذي از  ميانگين وف  وليت جامع شهروندی) بيمه مسئهای تابعه ) خودروهای اداری و عمومي و خدماتي و ...(.

 1044بيمه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان )شهرداری و سازمانهای تابعه تعداد  –نفر (  004.444سوی مراجع رسمي 

بيمه مسئوليت دارندگان آسانسذور  - عدد 00 های مدار بسته کنترل ترافيک سطح شهربيمه مهندسي دوربين -( نفر

قبال استفاده کنندگان)در صورت اخد گواهي استاندارد از مراجع ذيربط توسط بيمه گاار( بيمه مسذئوليت مذدني   در 

های تکميل شده ) دکل مخابراتي سازمان آتش نشاني ( بيمذه حذواد    بيمه مهندسي ومسئوليت سازه-اماکن ورزشي

وريذ  سذامانه   از )سرپرسذتي اسذتان( را   ورزشي کارکنان سازمان آتش نشاني به شرکت های بيمه ای واجذد شرايط 

تدارکات الکترونيکي دولت برگهار نمايد کليه مراحل برگهاری مناقصه از دريافت اسذناد مناقصذه تذا اراپذه پيشذنهاد      

مناقصذذه گذذران و بازگشذذايي پاکذذت هذذا از وريذذ  درگذذاه سذذامانه تذذدارکات الکترونيکذذي دولذذت بذذه آدر       

:WWW.SETADIRAN.IR  ای)سرپرسذتي اسذتان( دارای سذطح     کليه شرکتهای بيمه الزم است انجام خواهد شد و

در صذورت  و سابقه فعاليت حداقل ده سال به باال ) براسا  آخرين اعالم رسمي  از سوی بيمه مرکذهی (  0و 1توانگری 

 عدم عضويت قبلي .مراحل ثبت نام در سايت ماکور و دريافت گواهي امضای الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصذه 

 محق  سازند .

 مي باشد . 40/40/1041تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 

 10:04صبح الي  0:04از ساعت  14/40/1041لغايت   40/40/1041مناقصه از سايت  : اسناد دريافت مهلت

 10:04تا ساعت  01/40/1041لغايت 11/40/1041مهلت ارسال پيشنهاد :

در دفتر کار معاون مالي اقتصذادی شذهرداری بذه    00/40/1041يکشنبه مورخ  صبح روز14بازگشايي:را  ساعت  تاريخ

قراپت مي شود. حضور شرکت کنندگان در جلسذه مهبذور   رشت ميدان گيل ساختمان مرکهی شهرداری رشت نشاني 

 بالمانع  است

 

بصورت ضذمانتنامه  ريال  را به بعنوان سپرده شرکت درمناقصه  0.0.0.444.444پيشنهاد دهندگان مي بايست مبلغ * 

شذماره حسذاب   يذا بذه    که از تاريخ تحويل پاکات به دبيرخانه شهرداری رشت سه ماه اعتبذار داشذته باشذد(   )بانکي 



بنذام سذپرده   به نام حساب تمرکه وجوه سپرده خهانه شهرداری رشت  بانک مهر شعبه والقذاني   0401100100000.

تاد در پاکت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبيرخانه شهرداری شرکت در مناقصه واريه وضمن بارگااری در سامانه س

رشت به نشاني فوق الاکر تحويل  نمايند ،الزم به ذکر است که اراپه پول يا چکهای مسافرتي ويا چک تضمين بعنذوان  

 سپرده قابل قبول نميباشد.

 *مدت قرارداد به مدت يکسال مي باشد.

 مناقصه مي باشد .* ههينه درج آگهي به عهده برنده 

 *شهرداری در رد  يک يا تمام پيشنهادها مختار است .

 * ساير شرايط و اوالعات در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

 * بديهي است شرکت در مناقصه و اراپه پيشنهاد به منهله قبول شروط شهرداری رشت مي باشد .

شرکت کنندگاني که قبال ً با شهرداری رشت  قرارداد منعقد  طمنعقده  توساراپه رضايت نامه کتبي از آخرين قرارداد *

نموده اند  الهامي مي باشد  درصورت عدم اراپه .پاکت پيشنهادی آنان بازگشايي نخواهد شد .

( به استناد آيين نامه راهکارهای افهايش ضمانت اجرايذي و  1011اراپه گهارش صورتهای مالي حسابرسي شده ) سال*

 الهامي مباشد . 1/0/1000ک  مورخ 01401/ت 0.014مصوبه  شماره تقويت حسابرسي 

اوالعات تما  دستگاه مناقصه گهار جهت دريافت اوالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و اراپه پاکت هذای الذف   

 ميدان گيل ساختمان مرکهی شهرداری رشت .–:آدر  رشت 

 


