آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای( نوبت اول)

عنوان آگهی :حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای استان گیالن
دستگاه مناقصه گزار :اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن
تاریخ برگزاری جلسه مناقصه :یکشنبه  96/05/29ساعت  10صبح
تاریخ شروع قرارداد96/06/01 :
شرح آگهی:
ادار ه کل راه وشهرسازی استان گیالن به عاملیت از طرف سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد
امر حفظ و حراست از اراضی تحت مالکیت دولت واقع در شهرستانهای این استان را بمدت یکسال به
شرکت های واجد الشرایط مطابق جدول ذیل واگذار نماید:
نیرو تعداد خودرو **
مبلغ برآورد حق مبلغ
تضمین تعداد
میزان

در (نفر)

یک شرکت
مناقصه (لایر)*

اراضی(هکتار)

الزحمه
سال(لایر)

تقریبا ًًً 2229.6
هکتار

164,000,0 3,280,000,0
00
00

 14نفر
(همراه الزامات
جدول پیوست
شماره )2

 2دستگاه
(خودرو پژو/سمند
با راننده -
مدل 92به باال)

*-نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :ضمانتنامه بانکی در قالب یک دوره  90روزه بشرح
جدول فوق که دریک دوره سه ماهه نیز قابل تمدید میباشد.
**-وسایل نقلیه می بایست براساس دستورالعمل صادره و با جلب نظر فرمانده یگان حفاظت از
اراضی  ،با آرم و عالیم موسسه طرف قرارداد باشد.
از شرکتها یا موسساتی که دارای سابقه فعالیت در امور نگهبانی و حفاظت و تاییدیه ناجا می باشند
دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه و شرایط شرکت در آن تا پایان وقت اداری روز دوشنبه
 96/05/16حضورا ً به نشانی رشت-ابتدای گلسار -اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن –طبقه -1
اتاق  – 214واحد مناقصه  ،مزایده  ،قراردادها مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پاکات به دبیرخانه ساختمان شماره  -2اداره کل راه وشهرسازی گیالن پایان وقت
اداری روز شنبه مورخ 96/05/28
تذکر :درصورت برابر بودن شرایط متقاضیان  ،اولویت با پیمانکاران بومی می باشد.ضمنا ً این آگهی در سایت این اداره کل به آدرس  http:// mrud.ir/gilanو پایگاه ملی مناقصات درج
گردیده و شماره تلفن  013-33119471درساعات اداری پاسخگوی سواالت خواهد بود.
توضیح  :هزینه انتشار آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/05/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/05/11

واحد مناقصه  ،مزایده و قراردادها -روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان گیالن

