
 بسمه تعالی

1401-1/28/32ه ای به شمارناقصه عمومی یک مرحلهم تجدید آگهی  

 

 

، از بین خرید و نصب تجهیزات و بهسازی چراغ های راهنمایی تقاطعات و معابر سطح شهر رشت  شهرداری رشت در نظر دارد به منظور

.اقدام نماید 17/11/1383مورخ  130890فروشندگان و تامین کنندگان ذیصالح مطابق قانون برگزاری مناقصات موضوع بخشنامه شماره   

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

شهرداری رشت : دستگاه مناقصه گزار -    

جنب بنیاد مسکن  –نرسیده به میدان گیل  –بلوار امام خمینی  -رشت :نشانی مناقصه گزار   -  

برآورد اولیه موضوع مناقصه : -  

.باشدمیدو ریال (  نهصد و چهل و شش هزار و چهل ومیلیون و هفتصد و چهل و دو  ریال ) ده میلیارد و 042/946/742/10یه اول برآورد    

محل تأمین مالی : -  

تامین می گردد. اعتبارات داخلی شهرداری از  

مدت زمان اجرای پروژه : -  

. شده استماه  شمسی در نظر گرفته دوازده /12مدت زمان جهت اجرای پروژه   

رشتشهر  :محل اجرای پروژه  -  

  10/08/1401شنبه مورختاریخ چاپ فراخوان : روز سه -

17/08/1401ورخ شنبه مسه ی روز ال 10/08/1401 شنبه مورخاز روز سه : مهلت خرید اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  -  

دبیرخانه شهرداری واقع در میدان گیل ساختمان   29/08/1401شنبه مورخ یکروز   30:14تا ساعت   کنندگان :ین تام یل پاکت الف مهلت و محل تحو  -

 شهرداری رشت

29/08/1401مورخ شنبه یکروز   30:14تا ساعت   :آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -  

یلیون ریال( بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکیم و چهلپانصدریال ) 000/000/540مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  -   

مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه: سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت -  

بنایی )دفترمعاونت حمل و نقل و امور زیر 30/08/1401 شنبه مورخروز دو 11 مالی  ساعت پاکات ساعت ، روز و محل قرائت پیشنهادها: جلسه گشایش -

و بازگشائی می گردد.   ، تشکیل ساختمان ترمینال رشت( واقع در میدان گیل شهرداری رشت  

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد - . 

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

 شهرداری رشت                                                                                                         (( www.rasht.ir ))متن این آگهی در سایت شهرداری رشت به آدرس :

                                                                                                                                                                                     

 


