
 آگهی مناقصه عمومی

 )یک مرحله ای(

در  نظر دارد مناقصه عمومي )يک مرحله  1041-1041شهرداری رشت از رديف کداعتباری پيش بيني شده در بودجه مصوب سال 

طريق سامانه تدارکات الکترونيکیي دولیت   را از  راه انداری و نگهداری و اپراتوری آبنمای موزيکال بوستان ملت رشتای( 

هیا ازطريیق   گران و بازگشايي پاکتنمايد کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهبرگزار 

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران واجد   WWW.SETADIRAN.IRدرگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس:

در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نیام در  سازمان مديريت و برنامه ريزی  تاسيسات و تجهيزات از  5رتبه دارای شرايط 

 سايت مذکور و دريافت گواهي امضای الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 باشد.مي11/40/1041تاريخ انتشار مناقصه در سامانه :تاريخ 

  4::10صبح الي  4::0از ساعت 10/40/1041لغايت 11/40/1041مناقصه از سايت : اسناد دريافت مهلت

 4:::1تا ساعت45/41/1041لغايت  15/40/1041مهلت ارسال پيشنهاد :

رشیت  در دفتر کار معاون مالي و اقتصادی شهرداری به نشاني 40/41/1041شنبه مورخ روز  صبح14بازگشايي:راس ساعت  تاريخ

 حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  استقرائت مي شود. ميدان گيل ساختمان مرکزی شهرداری رشت 

که از )ريال را به بعنوان سپرده شرکت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانکي 134:0350430.5پيشنهاد دهندگان مي بايست مبلغ * 

ه يیا بیه صیورت وجیه نقید بیه حسیاب شیمار         تاريخ تحويل پاکات به دبيرخانه شهرداری رشت سه ماه اعتبار داشیته باشید(  

وضمن بارگذاری در به نام حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه داری شهرداری بانک مهر شعبه طالقاني  واريز   004111111115:5

سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبيرخانه شهرداری رشت به نشاني فوق الذکر تحويل  نمايند ،الزم به ذکر 

 مسافرتي ويا چک تضمين بعنوان سپرده قابل قبول نميباشد.است که ارائه پول يا چکهای 

 *مدت قرارداد به مدت يکسال 

 * هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .

 *شهرداری در رد  يک يا تمام پيشنهادها مختار است .

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

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

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس رشت 

 010:15::ميدان گيل ساختمان مرکزی شهرداری رشت تلفن : –
 


