
 

 عمومي مناقصهآگهي 

واجد صالاليتيو و داراي شالالرايب طربوزالاله اا  الالااطان  پيمانكاران به را   خرید و نصب و راه اندازی دوربینهای پایش تصویری شهری  پروژه  با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       

ططابق جالالدو  دعوت طی گردد واجد صيتيو  که داراي گواهيناطه صيتيو در رشته طربوزه هستند  پيمانكارانلذا اا کليه  ،واگذار نمايد  را اا زريق  اطانه تدارکات الكترونيكی دولو ) تاد(    هاي ذيربب

ايو الام ا و طناقصه گران در صورت عدم عضويو قبلی ،طراتل ثبالالو نالالام در  الال .اقدام نمائيد طراجعه و نسبو به دريافو ا ناد و طدارک    www.setadiran.irبه آدرس  طذکور اطانه  اطانبندي ذيل به

 طذکور و دريافو گواهی اطضاي الكترونيكی را جهو شرکو در طناقصه طحقق  ااند. 

  
ف 

رد ي
 مبلغ برآورد اوليه  فراخوان شماره  موضوع  

 ) به ريال( 

مدت   

 قرارداد 

آخرين مهلت  

 خريد اسناد 

آخرين مهلت  

 تحويل پاكات

تاريخ   

بازگشايي  

 پاكتها

شركت در  مبلغ تضمين  حداقل رتبه مورد نياز 

 مناقصه 

1 
خرید و نصب و راه اندازی  

دوربینهای پایش تصویری 

 شهری

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳6 ۰۰۰/۷۵۰/۳6۷/64 
ماه  ۱8
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30/06/1401 10/07/1401 11/07/1401 

شورای عالی  صالحیت 

انفورماتیک یا گواهینامه 

صالحیت معاونت برنامه ریزی  

همراه  به در رشته ارتباطات 

 مجوز افتا

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳  

 ریال

 توضیحات: 

دد . ضمناً اصل پاکو الف ) تضمين شرکو در طناقصه  ( در طهلالالو طقالالرر بالاله اداره اطالالور قراردادهالالاي شالالهرداري طحل وآخرين طهلو تحويل ا ناد: کليه پاکات طی بايسو در طهلو طقرر به شرح جدو  فوق  در  اطانه الكترونيكی دولو )  تاد ( بارگذاري گر -1

  طرکزي تحويل و ر يد دريافو نماييد  .

 صبح طورخ درج شده در جدو  گشوده طی شود. ده  /10پاکتهاي  طناقصه در  اعو   -2

پسالالو بانالالك   1000181356907ماره  الالدرده شالال ي ا يطی يا اوراق طشارکو يا واريز وجه نقالالد بالاله تسالالا   تضمين شرکو در  طناقصه طی بايسو به صورت ضمانو ناطه بانكی يا ضمانو ناطه صادر شده اا طؤ سات غير بانكی تحو نظارت بانك طرکزي جمهور -3

 ارائه گردد. 

 به عهده برنده طناقصه طيباشد.  و هزينه چاپ بنر   هزينه درج آگهی در دو نوبو درج گرديده ا و. www.Bushehr.irضمناً طتن آگهی در شبكه ازيع ر انی شهرداري بوشهر به آدرس: -4

 پيشنهاد طی باشد.طدت اعتبار پيشنهادها  ه/ ه طاه اا تاريخ افتتاح   -5

  اير جزئيات و شرايب در ا ناد طناقصه درج شده ا و.   شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها طختار ا و در اين صورت  درده ها طسترد خواهد شد. -6

 قه چهارم  اختمان طرکزي شهرداري بندر بوشهر طی باشد .  طحل دريافو و تحويل ا ناد  اطانه تدارکات الكترونيك دولو )  تاد( و طحل گشايش پيشنهاد ها  الن جلسات واقع در زب -7

 07733340571اداره اطور پيمان تلفن:   –زبقه دوم  –شهرداري طرکزي   –طيدان شهرداري  –ازيعات د تگاه طناقصه گذار جهو دريافو ازيعات بيشتر در خصوص ا ناد طناقصه و ارائه پاکو الف: آدرس : بوشهر   -8

                                                                      85193768و    88969737دفتر ثبو نام:     021-41934ازيعات تماس  اطانه  تاد جهو انجام طراتل عضويو در  اطانه : طرکز تماس :  -9
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