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در نشست شهردار رشت ، برخی از اعضای شورای اسالمی شهر و سرپرست سازمان فاوای شهرداری با مدیر مخابرات منطقه گیالن :

راهکارهای همکاری مشترک شهرداری رشت و 
مخابرات گیالن بررسی شد

آگهی مزایده عمومی 
 ) نوبت اول ( )چاپ دوم(

شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند 4 صورتجلسه مورخه 97/07/28 شورای اسالمی شهر بابل 
نسبت به اجاره هر یک از تلویزیون های شهری واقع در چهارراه انتظامی ) شهربانی(، میدان 
جمهوری ) حمزه کال( و میدان والیت برای مدت 3 سال بر اساس قیمت پایه کارشناسی و از طریق 

مزایده عمومی اقدام نماید: 

موضوع و محل 
مورد مزایده

مبلغ پایه کارشناسی 
برای سال اول 

) ریال(

مبلغ پایه 
کارشناسی برای 

سال دوم با 
احتساب 15درصد 

افزایش ) ریال(

مبلغ پایه کارشناسی 
برای سال سوم با 
احتساب 15درصد 

افزایش ) ریال(

سه سال مجموعا
)ریال(

سپرده شرکت 
در مزایده 

) ریال(

اجاره تلویزیون 
شهری چهارراه 

انتظامی ) 
شهربانی(

350/000/000402/500/000462/875/0001/215/375/00061/000/000

اجاره تلویزیون 
شهری میدان 

جمهوری ) حمزه 
کال(

450/000/000517/500/000595/125/0001/562/625/00079/000/000

اجاره تلویزیون 
شهری میدان 

والیت

600/000/000690/000/000793/5000/0002/083/500/000110/000/000

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/09/09 تا تاریخ 98/09/18 همراه با معرفی نامه به واحد 
قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت 
نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007 

نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/09/18 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده  درروزچهار شنبه مورخ   98/09/20 راس ساعت 14 می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir
سید مجتبی حکیم-  شهردار بابل

مدیرعامل شرکت گاز مازندران :

هفت روستای 
کوهستانی شـرق 

مازندران گازدار شد

رئیس کل دادگستری مازندران  خبرداد:

آغار فعالیت شعب رسیدگی به جرائم انتخاباتی 
در مازندران

نماینده ولی فقیه در مازندران:

ویژگی های شاخص مازندران شناسایی و تقویت شود

شهردار گرگان  خبرداد:

اجرای 110 برنامه
 در هفته فرهنگی

 گرگان

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران:

جذب سرمایه گذاری 
شرط اولیه رونق

 تولید است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل:

کمبود واکسن
آنفلــوانزا در بابــل 

وجود ندارد

سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح :

شرط جدید برای دریافت 
کارت پایان خدمت 

سربازی

جناب آقای سید  سعید حسینی
 

انتصاب جنابعالی به عنوان   رئیس سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری ساری را تبریک عرض نموده ، توفیقات 

  حسین صحافیانروازفرونتان را از ایزد منان خواستاریم.

آگهی مناقصه عمومی) یک مرحله ای (
نوبت اول

شهرداری رشت از ردیف کد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 1398 در نظر 
دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات جمع آوری ، نگهداری و کنترل 
جمعیت سگهای بال صاحب به بخش  خصوصی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
آدرس به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی   و 

 :www.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران دارای مجوز 
از اداره دامپزشکی در این زمینه در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/9/16 می باشد .

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :1398/9/16 لغایت 1398/9/19 از ساعت 7/30 صبح 
الی 14/30

مهلت ارسال پیشنهاد : 1398/9/20 لغایت 1398/9/30 تا ساعت 14/30
تاریخ بازگشایی : راس ساعت 14/30 روز یک شنبه مورخ 1398/10/1 در دفتر کار مدیر 
امور مالی شهرداری به نشانی رشت میدان گیل ساختمان مرکزی شهرداری رشت قرائت 

می شود حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بال مانع است .
•مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به بملغ 304/580/000 ریال  می بایست به صورت ضمانتنامه 
بانکی )مدت اعتبار سه ماه ( یا واریز وجه نقد به حساب سپرده 0104858268000بنام سپرده 
شرکت در مناقصه شهرداری رشت ارائه گردد شرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت 
در مناقصه را ضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت الف قرار داده و در موعد مقرر به 
دبیرخانه شهرداری رشت به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . الزم به ذکر است که ارائه 

پول یا چکهای مسافرتی و یا چک تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمی باشد .
•مدت قرارداد به مدت شش ماه 

•شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است 
• هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

• سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
"• بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت

می باشد .
• اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس رشت ، میدان گیل ساختان مرکزی شهرداری 

رشت تلفن: 32616325
ناصر حاج محمدی – شهردار رشت 


