
 
  عمومي مناقصهآگهي 

ونيكي را از طريق سامانه تداركات الكتر واجد صالحيت و داراي شرايط مربوطه از سازمان هاي ذيربط پيمانكاران به به شرح ذيل را هاي عمراني  پروژه با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد        

ستاد)  شته مربوطه  پيمانكارانلذا از كليه  ،واگذار نمايد دولت ( صالحيت در ر صالحيت  كه داراي گواهينامه  شرايط و يا مجوزات واجد  شده و  ستند اعالم   به مطابق جدول زمانبندي ذيلدعوت مي گردد ه

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت .اقدام نمائيد مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارك   www.setadiran.irبه آدرس  مذكورسامانه 

  گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

  موضوع  رديف

برآورد اوليه از 

فهرست بهاي پايه 

  ( ريال )  ١٤٠٠

  فراخوان شماره
مدت 

  قرارداد

آخرين مهلت  

  خريد اسناد

آخرين مهلت  تحويل 

  پاكات

تاريخ بازگشايي 

  پاكتها
  حداقل رتبه مورد نياز

مبلغ تضمين شركت 

  ( ريال ) در مناقصه

١  
ساختمان شهرداري منطقه دو شهر  ياجرا

  بوشهر
  ماه١٨ ٢٠٠٠٠٠٥٧٠١٠٠٠٠٤٧ ٩٢٢/١٦٤/١٨٣/٢٩٣

٢٥/٠٨/١٤٠٠  ٢٤/٠٨/١٤٠٠  ١٣/٠٨/١٤٠٠  

  ابنيه  ٤رتبه  
  تاسيسات برقي ٥رتبه  
  تاسيسات  ٥رتبه

  مكانيكي

٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥  

٢  
جدول گذاري , زير سازي و  ياجرا

آسفالت خيابان ورودي ريشهر تا تقاطع 

  پارسيان

  ٠٠٠/٠٠٠/٤٥٠  راه و ترابري ٥رتبه   ماه  ٣  ٢٠٠٠٠٠٥٧٠١٠٠٠٠٤٨  ٢٢٤/٥٦٠/٧٨٢/٨

٣  
نيروگاه اتمي از اجراي كانال جاده 

  تا كانال معاينه فني ٢١دليران 
  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١  ابنيه ٥رتبه   ماه ٦ ٢٠٠٠٠٠٥٧٠١٠٠٠٠٤٩  ٧٥٧/٦٩٩/٩٧٥/٢٦

  توضيحات: 
سناد:  -١ شرح جدول فوق محل وآخرين مهلت تحويل ا ست در مهلت مقرر به  ستاد ) بارگذاري گردد .  كليه پاكات مي باي سامانه الكترونيكي دولت (  شهرداري در  صه  ) در مهلت مقرر به اداره امور قراردادهاي  شركت در مناق ضمين  صل پاكت الف ( ت ضمناً ا

  مركزي تحويل و رسيد دريافت نماييد  . 

  مورخ درج شده در جدول گشوده مي شود. ه صبحد/١٠در ساعت  مناقصه پاكتهاي   -٢

بانك شهر مركزي  ١٠٠٣٢٨٨٦٨٤ي اسالمي يا اوراق مشاركت يا واريز وجه نقد به حساب  سپرده شماره تضمين شركت در  مناقصه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهور -٣

 ارائه گردد. 

  درج گرديده است. www.Bushehr.irرساني شهرداري بوشهر به آدرس:ضمناً متن آگهي در شبكه اطالع  -٤

  هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه ميباشد. -٥

  مدت اعتبار پيشنهادها سه/سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد مي باشد. -٦

  شد.شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد  -٧



 
 ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.  -٨
 ركزي شهرداري بندر بوشهر مي باشد . محل دريافت و تحويل اسناد سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) و محل گشايش پيشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان م -٩

 ٠٧٧٣٣٣٤٠٥٧١اداره امور پيمان تلفن:  –طبقه دوم  –شهرداري مركزي  –ميدان شهرداري  –الف: آدرس : بوشهر عات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطال -١٠

 ٨٥١٩٣٧٦٨و  ٨٨٩٦٩٧٣٧دفتر ثبت نام:    ٠٢١-٤١٩٣٤اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :  -١١

                                                                                                                

  روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر


