
 مرحله ايتک مناقصه عمومی آگهی 

  ( اجراي عملیات مرمت فاز یک عمارت میرزا خلیل رفیع )

اجـراي عملیـات مرمـت فـاز     در  نظـر دارد مناقصـه عمـومی یـک مرحلـه اي        1401شهرداري رشت ازردیف کـداعتباري پـیش بینـی شـده در بودجـه مصـوب سـال        سازمان عمران و بازآفرینی 

ن و طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد کلیـه مراحـل برگـزاري مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـرا                  از را  میرزا خلیل رفیعیک عمارت 

ــ    WWW.SETADIRAN.IRبازگشـایی پاکــت هـا از طریــق درگـاه ســامانه تـدارکات الکترونیکــی دولـت بــه آدرس :      داراي ه گـران واجــد شــرایط  انجــام خواهـد شــد و الزم اسـت مناقص

در صـورت عـدم   )فرهنگـی و گردشـگري  ( مـورد تاییـد سـازمان میـراث      تبـه سـه در رشـته مرمـت آثـار تـاریخی      راز نظام فنی و اجرایی کشور ( سـازمان برنامـه بودجـه ) بـا حـداقل      تاییدیه 

  ت شرکت در مناقصه محقق سازند .عضویت قبلی ,مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جه

 می باشد . 2/1401/ 27تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

   14:30صبح الی  7:30از ساعت  1401 /31/2لغایت  1401 /27/2مناقصه از سایت  :  اسناد دریافت مهلت

  14:30تا ساعت  10/3/1401لغایت 1/3/1401ت ارسال پیشنهاد مهل

قرائت  ریاست سازمان به نشانی میدان شهداي گمنام ابتداي بلوار شهید افتخاري جنب ایستگاه شفت کوچه شهید طالقانی در دفتر کار  11/3/1401مورخ  شنبهچهار روز 11اعت  بازگشایی:راس س تاریخ

  می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  است

سه ماه اعتبار داشته  سازمان عمران که از تاریخ تحویل پاکات به دبیرخانه(ل را به بعنوان سپرده شرکت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی ریا2,221,950,339پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ * 

وضمن بارگذاري در سامانه ستاد در پاکت الف واریز   یبانک مهر شعبه طالقان يشهردار يبه نام حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه دار  64021122122535شماره حساب یا به صورت وجه نقد به  باشد)

  به نشانی فوق الذکر تحویل  نمایند ،الزم به ذکر است که ارائه پول یا چکهاي مسافرتی ویا چک تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمیباشد. سازمان عمرانقرارداده و در موعد مقرر به دبیرخانه 

 ماه می باشد .  9مدت انجام کار  *

  ریال44،439،006،789 رآورد اجراي عملیات فاز اول :ب*

  * هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 در رد  یک یا تمام پیشنهادها مختار است . شتر يشهردار يشهر يفضاها ینیسازمان عمران و بازآفر *     

  * سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

  می باشد . شتر يشهردار يشهر يفضاها ینیسازمان عمران و بازآفرست شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط * بدیهی ا

جنـب   يافتخـار  دیبلـوار شـه   يگمنام ابتدا يشهدا دانیم گیالن . رشت. ه و ارائه پاکت هاي الف : نشانی:اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقص

        4156946771کد پستی  ی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداري رشت طالقان دیشفت کوچه شه ستگاهیا

  )031-33570252 (معاون سازمان : و)33521105(مدیر سازمان :  تلفن:   

  اطالعات تماس سامانه ستاد ایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

  )021(    8896737 – 88193768)                                   دفتر ثبت نام : 021(   41934س :  مرکز تما

 و قابل مشاهده می باشد. درج  www.rasht.irس به آدر گیالن ن شرکت بصورت همزمان در  وب سایت شهرداري رشتضمناً آگهی مناقصه ای

  


