
 

 عمومي  مناقصه   آگهي

 به شرح ذيل را انتظام ( دانیمعراج تا م  دانیفرودگاه حد فاصل م  ابانیو خ یدلوار  یسعلیرئ ابانیخ)  اقالم نورپردازی  دی خر پروژه   با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       

واجد صالحيت  کههه داراي صههالحيت  پيمانكارانلذا از کليه  ،واگذار نمايد را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(  واجد صالحيت و داراي شرايط مربوطه از سازمان هاي ذيربط  پيمانكاران  به

الزم اسههت مناق ههه گههران در .اقدام نمائيد مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارک   www.setadiran.irبه آدرس  مذکورسامانه  مطابق جدول زمانبندي ذيل بهدعوت می گردد در رشته مربوطه هستند  

 صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضاي الكترونيكی را جهت شرکت در مناق ه محقق سازند. 

 موضوع 
 مبلغ برآورد اولیه  

 اره فراخوان شم ) ریال (  
مدت   

 قرارداد 

آخرین مهلت  

 خرید اسناد 

آخرین مهلت  

 تحویل پاكات

تاریخ بازگشایي    

 پاكتها
 ) ریال (  مبلغ تضمین شركت در مناقصه

 اقالم نورپردازی  دی خر
 ابانیو خ یدلوار ی سعلیرئ  ابانیخ) 

  دانیمعراج تا م دانیفرودگاه حد فاصل م

 انتظام (

 000/000/800 16/06/1401 1۵/06/1401 0۵/06/1401 روز  ۲۵ ۲00100۵۷010000۳۵ 000/410/880/14

 توضیحات: 

تا پايان وقهت مهورد درش شهده و دريافت رسيد الزامی است . ضمناً  بندر بوشهر مرکزي  شهرداري قراردادهاي اداره امور  تحويل  اصل ضمانت نامه بانكی ) پاکت الف ( به :) شامل اصل پاکت الف (  محل وآخرين مهلت تحويل اسناد -1

 ضمناً ت وير پاکت الف و ساير پاکات ب و ش در سامانه الكترونيكی دولت ) ستاد ( بارگذاري گردد . .در جدول 

 صبح مورد درش شده در جدول گشوده می شود.  / نه9در ساعت  مناق ه پاکتهاي   -2

سپرده شماره  ي اسالمی يا اوراق مشارکت يا واريز وجه نقد به حساب   تضمين شرکت در  مناق ه می بايست به صورت ضمانت نامه بانكی يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكی تحت نظارت بانك مرکزي جمهور -3

 ارائه گردد.   پست بانك  1000181356907

 درش گرديده است. www.Bushehr.irسانی شهرداري بوشهر به آدرس:ضمناً متن آگهی در شبكه اطالع ر  -4

 سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد می باشد. /3مدت اعتبار پيشنهادها  به عهده برنده مناق ه ميباشد.و هزينه چاپ بنر هزينه درش آگهی در دو نوبت   -5

 ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناق ه درش شده است. سپرده ها مسترد خواهد شد.شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت   -6

 رکزي شهرداري بندر بوشهر می باشد . محل دريافت و تحويل اسناد سامانه تدارکات الكترونيك دولت ) ستاد( و محل گشايش پيشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان م -7

 07733340571اداره امور پيمان تلفن:  –طبقه دوم  –شهرداري مرکزي  –ميدان شهرداري  –الف: آدرس : بوشهر گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خ وص اسناد مناق ه و ارائه پاکت اطالعات دستگاه مناق ه  -8

 85193768و  88969737نام: دفتر ثبت    021-41934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس :  -9
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