
 تجدید آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای (

امهور  در نظر دارد مناقصهه عوهومي گااهیاری     0011شهرداری رشت ازرديف کداعتباری پيش بيني شده در بودجه مصوب سال 

عور گ حادثه به تعهداد    – نفر 0111شامل )بيوه درمان تکويلي کارکنان گ افراد تحت تکفل آنان به تعداد تقريبي خدمات بيوه ای 

بيوه آتش سوزی، صهاعقه گ    –گاحد  111/011  بيوه آتش سوزی منازل مسکوني شهرگندان گمنازل غير کانون حريق – نفر 0111

ضايعات ناشهي از وگب  های طوفان گ تندباد،زلزله،ترکيداي لوله)آب ، فاضالب(انفجار)از هر نوع شامل ااز گ غيره (به هوراه پوشش

های اداری،  گاحدهای اقامتي، تاسيسات گ ب باران گ ريزش سقف ناشي از سنگيني برف گ ساير حوادت طبيعي ساختوانبرف گ آ

های ساخته شده، در جريان ساخت های تابعه شهرداری رشت شامل کليه ساختوانایار گ سازماناموال گ اثاثيه گ منصوبات بيوه

ههای  ایار گ سهازمان بيوه اتومبيل  )شخص ثالث کارکنان گ افراد تحت تکفل بيوه – گاحد 10 متعلق به شهرداری گ يا استيجاری

شخص ثالث گ بدنهه کليهه    های تابعه ()بيوه اتومبيلایار گ سازمانبدنه کارکنان گ افراد تحت تکفل بيوه –تابعه ()بيوه اتومبيل 

بيوه مسئوليت جامع شهرگندی) گ عوومي گ خدماتي گ ...(.های تابعه ) خودرگهای اداری ایار گ سازمانگسايل نقليه موتوری بيوه

بيوهه مسهئوليت کارفرمها در قبهال کارکنهان )شههرداری گ        –نفهر (   001.111آمار اعالمي از سوی مراجع رسوي ميانگين گفق 

ه مسهئوليت  بيوه - عدد 03 های مدار بسته کنترل ترافيک سطح شهربيوه مهندسي دگربين -( نفر 0111سازمانهای تابعه تعداد 

دارنداان آسانسور در قبال استفاده کننداان)در صورت اخد اواهي استاندارد از مراجع ويربط توسط بيوه ایار( بيوه مسئوليت 

های تکويل شده ) دکل مخابراتي سهازمان آتهش ننهاني ( بيوهه حهواد       بيوه مهندسي گمسئوليت سازه-مدني اماکن گرزشي

طريهق سهامانه تهدارکات    از به شرکت های بيوه ای گاجد شرايط)سرپرسهتي اسهتان( را   گرزشي کارکنان سازمان آتش نناني 

الکترگنيکي دگلت برازار نوايد کليه مراحل برازاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيننهاد مناقصه اران گ بازانايي 

 انجام خواهد شد گ الزم اسهت   WWW.SETADIRAN.IRپاکت ها از طريق درااه سامانه تدارکات الکترگنيکي دگلت به آدرس :

گ سابقه فعاليت حداقل ده سال به باال ) براسهاس آخهرين    0گ 0ای)سرپرستي استان( دارای سطح توانگری  کليه شرکتهای بيوه

در صورت عدم عضويت قبلي .مراحل ثبت نام در سايت مهیکور گ دريافهت اهواهي امضهای     اعالم رسوي  از سوی بيوه مرکزی (

 الکترگنيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 مي باشد . 03/10/0011تاريخ انتنار مناقصه در سامانه تاريخ 

 00:01صبح الي  0:01از ساعت  00/10/0011لغايت 03/10/0011مناقصه از سايت  : اسناد دريافت مهلت

 00:01تا ساعت  10/13/0011لغايت  00/10/0011مهلت ارسال پيننهاد :

رشهت  در دفتر کار مدير امور مالي شههرداری بهه ننهاني     10/13/0011شنبه مورخ سه صبح رگز 01بازانايي:راس ساعت  ريختا

 قرائت مي شود. حضور شرکت کننداان در جلسه مزبور بالمانع  استميدان ايل ساختوان مرکزی شهرداری رشت 

 

که از )بعنوان سپرده شرکت درمناقصه بصورت ضوانتنامه بانکي  ريال را به 0.000.011.111پيننهاد دهنداان مي بايست مبلغ * 

بهه نهام    10100000000000شواره حساب يا به  تاريخ تحويل پاکات به دبيرخانه شهرداری رشت سه ماه اعتبار داشته باشد(

گاريهز گضهون   بنام سپرده شرکت در مناقصه حساب تورکز گجوه سپرده خزانه شهرداری رشت  بانک مهر شعبه طالقاني 

بارایاری در سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده گ در موعد مقرر به دبيرخانه شهرداری رشت به نناني فوق الیکر تحويل  نوايند 

 ،الزم به وکر است که ارائه پول يا چکهای مسافرتي گيا چک تضوين بعنوان سپرده قابل قبول نويباشد.

 يت قابل توديد تا يکسال ديگر.مدت قرارداد به مدت يکسال در صورت رضا



 * هزينه درج آاهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .

 *شهرداری در رد  يک يا توام پيننهادها مختار است .

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

 ي باشد .* بديهي است شرکت در مناقصه گ ارائه پيننهاد به منزله قبول شرگط شهرداری رشت م

اطالعات تواس دستگاه مناقصه ازار جهت دريافت اطالعات بينتر در خصوص اسناد مناقصه گ ارائه پاکت های الف :آدرس رشت 

  00101000ميدان ايل ساختوان مرکزی شهرداری رشت تلفن : –

 


