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 آگهی مناقصه عمومی

 )یک مرحله ای(

ای در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله0010-0011بينی شده در بودجه مصوب سال اعتباری پيش ردیف کد شهرداری رشت از

کليهه   .واگذاری عمليات حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق پنجگانه را از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید

هها از طریهق درگهاه سهامانه     گران و بازگشایی پاکهت مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد

نامهه  گران دارای گهواهی انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  WWW.SETADIRAN.IRدارکات الکترونيکی دولت به آدرس ت

ریزی در رشته کشاورزی  صالحيت از اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی در زمينه نگهداری فضای سبز یا سازمان مدیریت برنامه

در صهورت عهدم   ن اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه کشاورزی و منابع طبيعی با داشتیا دارای رتبه از سازمان نظام مهندسی 

 مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ، عضویت قبلی

 باشد.می 82/01/0011انتشار مناقصه در سامانه تاریخ تاریخ 

 00:01صبح الی  0:01از ساعت  10/00/0011لغایت   82/01/0011 :ناقصه از سایتم اسناد دریافت مهلت

 00:01تا ساعت  00/00/0011 لغایت 10/00/0011مهلت ارسال پيشنهاد: 

رشت ميدان گيهل  به نشانی  در دفتر کار مدیر مالی شهرداری 01/00/0011صبح روز شنبه مورخ  01راس ساعت  بازگشایی: تاریخ

 .کنندگان در جلسه مزبور بالمانع استشود. حضور شرکتقرائت میساختمان مرکزی شهرداری رشت 

 

 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه به ریال  برآورد به ریال نام منطقه

 0900091189011 000،208،101،110 منطقه یک

 0918098009200 011،000،000،002 منطقه دو

 1900092809000 080،001،000،020 منطقه سه

 1988090009001 080،000،000،101 منطقه چهار

 0910090009100 11،800،021،100 منطقه پنج
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بهه صهورت   بایست براساس جدول فوق به صورت ضمانتنامه بانکی )مدت اعتبار سه ماه( یا * مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می

داری شهرداری بانک مهر شعبه طالقهانی  به نام حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه  10180088088000وجه نقد به حساب شماره 

داده  سپرده شرکت در مناقصه را ضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت الف قراربایست کنندگان میارائه گردد. شرکتواریز و 

ههای  الزم به ذکر است که ارائهه پهول یها چهک    . الذکر تحویل نمایندو در موعد مقرر به دبيرخانه شهرداری رشت به نشانی فوق

  باشد.یا چک تضمين بعنوان سپرده قابل قبول نمی مسافرتی و

 به مدت یکسال  مدت قرارداد:

بعد از بررسی قيمتهای پيشنهادی واصله با رعایت صرفه و صالح شهرداری و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تعيين * 

  .دگان مناقصه اقدام خواهد شدبرن

 *شهرداری در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار است.

 اصل پرینت اعالم توان مالی شرکت در دو سال گذشته که توسط بانک مهر و امضا شده باشد شامل:  شروط مناقصه :

گردش بستانکار هر سال )تا سهقف   الف( نام بانک ب( شماره حساب بانکی، ج( تاریخ گردش حساب به تفکيک ساليانه، د( جمع 

( بهه  0002در صورت عهدم وجهود سهال     0000ارائه گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده )سال  -هریال 111/111/111/00مبلغ 

 .0/8/0022ک مهورخ  00100/ت 81001استناد آیين نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوبه  شماره 

 پنج( )به غير از منطقه

 ماه حقوق کارگران خود را داشته باشند. 8مالی پرداخت حداقل  پيمانکاران می بایست توان*

 باشد.* هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می

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

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

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

 00008000- 00101080ميدان گيل ساختمان مرکزی شهرداری رشت تلفن :  –

 

 

 

  

 

 رونوشت: 
 گیرندگان_رونوشت
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 محل درج امضا


