آگهی شرکت در مناقصه
 " انجام عملیات تکمیل ،تجهیز و مرمت موزه باستان شناسی غرب گیالن (کاخ سردار امجد تالش) "اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان گیالن در نظر دارد بر اساس موضوع بند "ب" قانون برگزاری مناقصات و ببا رعایت دیگر قوانین  ،ضوابط  ،مقررات و
و آئین نامه های مرتبط  ،و به دالیل افزایش کارایی مناقصات  ،تضمین کیفیت خدمات و کاالها  ،بهکارگیری پیمانکاران توانمند و با سابقه و ایجاد محیط رقابت کیفی  ،فنی و
مالی برای توسعه فعالیتهای مرمتی و حفاظت از آثار تاریخی نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط و برگزاری مناقصه عمومی اجرای پروژه " انجام عملیات تکمیل،
تجهیز و مرمت موزه باستان شناسی غرب گیالن (کاخ سردار امجد تالش) " را به شماره مناقصه  4000000420000002به شرح زیر اقدام نماید :
از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام این مناقصه را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به مناقصه ،مطالعه و تکمیل آن به همراه تصویر تضمین شرکت در مناقصه و کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه
زمان بندی مربوطه ،نسبت به بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.
تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی مناقصه به صو رت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات ،تصویر تضمین شرکت در مناقصه ،سوابق کاری و مالی،
پیشنهاد قیمت و  ...مربوطه الزامی است ،و پیمانکاران ذیصالح می بایست حداکثر تا ساعت  42:00روز یکشنبه مورخ  0033/0/03نسبت به بارگزاری اسناد در سامانه ستادیران و
ارائه و تحویل اصل ضمانتنامه بانکی به دبیرخانه اداره کل به آدرس استان .گیالن  .رشت .بلوار شهید انصاری  .نبش کوچه ولیعصر  .0اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع
دستی استان گیالن و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.

بالطبع مسوولیت ناشی از عدم تکمیل یا بارگذاری ناقص و دیر هنگام اسناد بر عهده مناقصه گر میباشد .
4

