
 

های سرمایه گذاری و مشارکت برنامه جامع توسعه تدوین" :موضوع فراخوان ارزیابی

"(رشت )تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر رشتشهرداری   

 رشتشهرداری کارفرما: 

 

 مشاوران آگهی ارزیابی کیفی

کشور  ریزیاز سازمان مدیریت و برنامهمرتبط با موضوع مناقصه گواهینامه دارای مهندسین مشاور های  کلیه شرکتاز  رشتشهرداری    

 س سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به ادرمراجعه به  با 00/70/1001 تا 71/70/1001تاریخ  ازدعوت می نماید تا 

www.setadiran.ir  به روش فراخوان انتخاب مشاور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی  QCBS  ) اقدام نمایند.) کیفیت و قیمت 

 گذاری شهر( )تهیه اطلس جامع سرمایه رشتتدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری  :موضوع فراخوان 

 :رشتشهرداری  کارفرما  

 016-66997640تلفن  -  0147417974جنب بنیاد مسکن به شماره کد پستی  –نرسیده به میدان گیل  –بلوار امام خمینی  –رشت : نشانی کارفرما 

  :ماه شمسی 11مدت انجام پروژه 

 سیزده میلیارد ریال 000/000/000/16 :برآورد اولیه()  

 از محل درآمدهای شهرداری )غیر عمرانی(محل تامین اعتبار : 

 :تخصص و پایه مورد نیاز 

 توضیحات حداقل پایه تخصص در پایه مورد نیاز

 الزامی 3و2و1 خدمات اقتصادی

 الزامی 3و2و1 خدمات شهرسازی

 رشتشهر محدوده  -گیالناستان       :موضوع فراخوان انجام محل                 

  زیابی کیفی:محل دریافت اسناد ار 

( تا پایان وقت  اداری ) 71/70/1001شنبه مورخ یکدوم آگهی )روز  ی متقاضیان واجد شرایط می توانند از زمان چاپ نوبت کلیه

اسناد را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به ادرس  70/1001/ 00مورخ  شنبهچهار ( روز 00/01ساعت 

www.setadiran.ir .تحویل بگیرند 

های شهرداری  توسط مدیریت حقوقی و امورقرارداد، اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی کیفی و پاسخگویی به سواالت و ابهامات  جهت کسب

 313 -33997342تلفن  - 9147411914جنب بنیاد مسکن به شماره کد پستی  –نرسیده به میدان گیل  –بلوار امام خمینی  –رشتبه نشانی  رشت

ساختمان تندیس )نبش انصاری به  –کوچه مهر آئین  –گلباغ نماز  –به آدرس: رشتو سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت 

 .گیرددر ساعات اداری انجام می    313-33169193و تلفن :  7بلوار نماز( طبقه 

  حساب  به نام ایرانقرض الحسنه مهر  بانك 090001100100161ریال است که باید به حساب  شماره 000/000/0اسناد تهیه قیمت

 .  نمایدواریز  رشتشهرداری  سپرده تمرکز وجوه سپرده خزانه 

 

  تحویل اسناد: مهلت و نحوه 

مدارک  لیمهلت تحو آخرین )که 00/70/1001شنبه  مورخ  چهار(  روز 06/01 پایان ساعت اداری ) مدارک را تاکلیه  دیبا شرکت کنندگان

  .ندینماو رسید دریافت  بارگذاری "www.setadiran.ir"در درگاه سامانه الکترونیکی دولت ) ستاد(  به آدرس   (شودیم یتلق

 

  : تاریخ بازگشایی 

ت مالی شهرداری رشت واقع در یدر دفتر مدیر 01/70/1001شنبه پنج صبح روز   10بازگشایی استعالم ارزیابی کیفی ، راس ساعت 

 ساختمان مرکزی برگزار خواهد شد.

   71/70/1001نوبت دوم :    10/70/1001  نوبت اول :

   سید امیرحسین علوی                                                                                                      

 شهردار رشت                                                                                                    
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