
 )یک مرحله اي (آگهی مناقصه عمومی 

امـور خـدمات   در نظر دارد واگذاري  1399شهرداري رشت ازردیف کداعتباري پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 

عمر و حادثـه   – نفر 4000بیمه درمان تکمیلی کارکنان و افراد تحت تکفل آنان به تعداد تقریبی (شامل بیمه اي خود را 

بیمـه    –واحـد   000/225  بیمه آتش سوزي منازل مسکونی شهروندان ومنازل غیر کانون حریـق  – نفر 2000به تعداد  

آب ، (هاي طوفان و تندباد،زلزله،ترکیدگی لولـه به همراه پوشش)از هر نوع شامل گاز و غیره (آتش سوزي، صاعقه و انفجار

-نی برف و سایر حوادت طبیعی ساختمانضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران و ریزش سقف ناشی از سنگی)فاضالب

هاي تابعـه شـهرداري رشـت    گذار و سازمانهاي اداري،  واحدهاي اقامتی، تاسیسات و اموال و اثاثیه و منصوبات بیمه

بیمه اتومبیـل    – واحد 61 هاي ساخته شده، در جریان ساخت متعلق به شهرداري و یا استیجاريشامل کلیه ساختمان

بدنه کارکنان و افـراد تحـت    –بیمه اتومبیل )(هاي تابعه گذار و سازمانن و افراد تحت تکفل بیمهشخص ثالث کارکنا(

-گذار و سـازمان شخص ثالث و بدنه کلیه وسایل نقلیه موتوري بیمه بیمه اتومبیل)(هاي تابعه گذار و سازمانتکفل بیمه

وفق آمـار اعالمـی از سـوي    ( بیمه مسئولیت جامع شهروندي...).خودروهاي اداري و عمومی و خدماتی و ( هاي تابعه 

بیمـه   -) نفـر  2000شهرداري و سـازمانهاي تابعـه تعـداد    (بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان  –) مراجع رسمی

بیمه مسئولیت دارندگان آسانسـور در قبـال   - عدد 38 هاي مدار بسته کنترل و ترافیک سطح شهرمهندسی دوربین

بیمـه مسـئولیت مـدنی امـاکن     ) در صورت اخد گواهی استاندارد از مراجع ذیربط توسط بیمه گذار(کنندگاناستفاده 

بیمه حوادث ورزشـی  ) دکل مخابراتی سازمان آتش نشانی ( هاي تکمیل شده بیمه مهندسی ومسئولیت سازه-ورزشی

طریـق سـامانه تـدارکات    از ) نسرپرسـتی اسـتا  (کارکنان سازمان آتش نشانی به شرکت هاي بیمه اي واجد شـرایط 

الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گـران و  

انجـام    WWW.SETADIRAN.IR:بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولـت بـه آدرس   

و سابقه فعالیت حـداقل   2و 1داراي سطح توانگري ) سرپرستی استان(اي کلیه شرکتهاي بیمه خواهد شد و الزم است

مراحل ثبت نـام در  ,در صورت عدم عضویت قبلی )براساس آخرین اعالم رسمی  از سوي بیمه مرکزي ( ده سال به باال 

 .ند سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق ساز

 .می باشد 07/04/1399تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

  14:30صبح الی  7:30از ساعت  10/04/1399لغایت 07/04/1399:مناقصه از سایت   اسناد دریافت مهلت

  14:30تا ساعت  21/04/1399لغایت  11/04/1399:مهلت ارسال پیشنهاد 

در دفتر کار مدیر امور مالی شهرداري به نشـانی   22/04/1399مورخ شنبه یکصبح روز 10راس ساعت :بازگشایی تاریخ

حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبـور بالمـانع    . قرائت می شودرشت میدان گیل ساختمان مرکزي شهرداري رشت 

  است

  

ریال را به بعنوان سپرده شرکت درمناقصه بصـورت ضـمانتنامه    2.829.000.000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ * 

یـا بشـماره    )که از تـاریخ تحویـل پاکـات بـه دبیرخانـه شـهرداري رشـت سـه مـاه اعتبـار داشـته باشـد            (بانکی 

ضمن بارگذاري در سامانه ستاد در بنام سپرده شرکت در مناقصه بنام شهرداري رشت واریز و0104858268000حساب



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 ویا چک تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمیباشد

  .تمدید تا یکسال دیگر مدت قرارداد به مدت یکسال در صورت رضایت قابل

  .هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد * 

 .شهرداري در رد  یک یا تمام پیشنهادها مختار است *

  .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 * 

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

   33616325: میدان گیل ساختمان مرکزي شهرداري رشت تلفن –
 


