
 آگهی مناقصه عمومی

  (یک مرحله اي)

شهرداري رشت ازردیف کـداعتباري پـیش بینـی شـده در بودجـه مصـوب در نظـر دارد مناقصـه عمـومی یـک مرحلـه اي            

طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد کلیـه         از را   خرید سه عدد سـرور بـا مشخصـات پیوسـت    

مناقصه تا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگـاه           مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد

انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه        WWW.SETADIRAN.IRسامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه آدرس :    

فـت  در صورت عـدم عضـویت قبلـی ,مراحـل ثبـت نـام در سـایت مـذکور و دریا        اعم از حقیقی و حقوقی گران واجد شرایط 

  گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

  می باشد .15/02/1400تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

   14:30صبح الی  7:30از ساعت  18/02/1400لغایت 15/02/1400مناقصه از سایت  : اسناد دریافت مهلت

  12تا ساعت  29/02/1400لغایت  19/02/1400مهلت ارسال پیشنهاد :

رشت میـدان  در دفتر کار مدیر امور مالی شهرداري به نشانی  29/02/1400روز چهارشنبه مورخ  13بازگشایی:راس ساعت  تاریخ

  قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  استگیل ساختمان مرکزي شهرداري رشت 

که از (ال را به بعنوان سپرده شرکت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی ری 720,000,000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ * 

بانک ملی شعبه  0104858268000یا بشماره حساب تاریخ تحویل پاکات به دبیرخانه شهرداري رشت سه ماه اعتبار داشته باشد)

شهرداري به نام سپرده شرکت در مناقصه بنام شهرداري رشت واریز وضمن بارگذاري در سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در 

موعد مقرر به دبیرخانه شهرداري رشت به نشانی فوق الذکر تحویل  نمایند ،الزم به ذکر است که ارائه پول یا چکهاي مسافرتی 

 بعنوان سپرده قابل قبول نمیباشد.ویا چک تضمین 

  * هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

  *شهرداري در رد  یک یا تمام پیشنهادها مختار است . 

برنده مناقصه متعهد می گردد سرورهاي مورد نظر را به مدت یکسال پس از تاریخ تحویل موقت و استقرار سامانه به صورت *

  اید.رایگان گارانتی نم

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

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

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

  33616325دان گیل ساختمان مرکزي شهرداري رشت تلفن : می–

 


