
 

 عمومي  مناقصه آگهي                                                                                                                                               

يا از  ديق  واجر صهحيت  و اايا  شهدايم بدبو ه از زهازبا   ا  ذيدبم از فدوشهنراا    ذيل يا  به شهد  لیتری   770خریداری مخازن   رسهت  به    با توجه به اينكه شهردااي  بنري بوشهرد اي ر د اايا       

 بذاوي زهاباره   جرول زبارتنر  ذيل بهبا  بطابق   بعمل ب  آير  اعو   واجر صهحيت   اه اايا  صهحيت  اي يشهره بدبو ه  سهرنر    فدوشهنراا از الته    ،رمايراقرام   زهاباره تراياا  اکكردورتك  اوک  سزهراا   

بذاوي و ايياف  اوا   ابتها   الزم ازه  بناقههه ادا  اي صهوي  عرم عتهوي  قتل  ،بدايل نت  رام اي زهاي .اقرام رمائتر بداجعه و رسهت  به ايياف  ازهناا و براي      www.setadiran.irبه آايس  

 اکكردورتك  يا جر  شدا  اي بناقهه بحقق زازرر. 

 شماره فراخوان  مبلغ برآورد اولیه ) ریال (  موضوع 
مدت   

 قرارداد 

آخرین مهلت  

 خرید اسناد 

آخرین مهلت  

 تحویل پاكات

تاریخ بازگشایي    

 پاكتها
 مبلغ تضمین شركت در مناقصه ) ریال ( 

 2001005701000034 000/000/750/14 لیتری  770مخازن اری دی خر
ماه 1

 شمسی
22/05/1401 01/06/1401 02/06/1401 000/000/500/1 

 توضیحات: 
مورخ  رج شنده  ا اری    تا کایان وقتو  ریافت رسنید الزامی اسنت ض ضنماا   نادر نوشنهر مر زی  شنهر اری قرار ا های ا اره امور   تحویل  النل ضنما ت  امب نا  ی ) کا ت ال(   نب :) شنامل النل کا ت ال(     محل وآخرین مهلت تحویل اسناا  -1

 تصویر کا ت ال( و سایر کا ات ب و ج  ر ساما ب ال ترو ی ی  ولت ) ستا    نارگذاری گر   ض می نایست ض ر جدول 

  رج شده  ر جدول گشو ه می شو ض لبح مورخ   ب /9 ر ساعت  مااقصب کا تهای   -2

سپر ه  ی اسالمی یا اوراق مشار ت یا واریز وجب  قد نب حساب   تضمین شر ت  ر  مااقصب می نایست نب لورت ضما ت  امب نا  ی یا ضما ت  امب لا ر شده از مؤسسات غیر نا  ی تحت  ظارت نا ك مر زی جمهور -3

 ارائب گر  ض   کست نا ك  1000181356907شماره 

  رج گر یده استض www.Bushehr.irا ی شهر اری نوشهر نب آ رس:ضماا  متن آگهی  ر شب ب اطالع رس -4

 ناشدض هزیاب  رج آگهی  ر  و  ونت نب عهده نر ده مااقصب می -5

 مدت اعتبار کیشاها ها سب/سب ماه از تاریخ افتتاح کیشاها  می ناشدض -6

 خواهد شدضشهر اری  ر ر  یك یا تمام کیشاها ها مختار است  ر این لورت سپر ه ها مستر   -7

 سایر جزئیات و شرایط  ر اساا  مااقصب  رج شده استض  -8
 ر زی شهر اری نادر نوشهر می ناشد ض محل  ریافت و تحویل اساا  ساما ب تدار ات ال ترو یك  ولت ) ستا   و محل گشایش کیشاها  ها سالن جلسات واقع  ر طبقب چهارم ساختمان م -9

 07733340571ا اره امور کیمان تلفن:   –طبقب  وم  –شهر اری مر زی  – شهید رئیسعلی  لواریمیدان  –ال(: آ رس : نوشهر ت اطالعات نیشتر  ر خصوص اساا  مااقصب و ارائب کا ت اطالعات  ستگاه مااقصب گذار جهت  ریاف -10

 85193768و  88969737 ام:  فتر ثبت    021-41934اطالعات تماس ساما ب ستا  جهت ا جام مراحل عضویت  ر ساما ب : مر ز تماس :  -11

                                                                                                                 

 روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري بندر بوشهر                                                                                                                                                                                                                


