
 

 عمومي مناقصه آگهي

واجللد حلل ويد و داراي  پيمانكللارا  بلله به شرح ذيللر را  و دو شهر بوشهر کی کنترل و نظارت )سد معبر ( در منطقه   یبرون سپار  پروژه    با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       

دعوت می گردد واجد ح ويد  که داراي ح ويد در رشته مربوطه هستند  پيمانكارا لذا از کليه  ،واگذار نمايد را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولد )ستاد(   شرايط مربوطه از سازما  هاي ذيربط

الزم اسد مناقصه گرا  در حورت عدم عضويد قبلی ،مراور ثبد نام .اقدام نمائيد مراجعه و نسبد به دريافد اسناد و مدارک     www.setadiran.irبه آدرس  مذکورسامانه   مطابق جدول زمانبندي ذير به

 در سايد مذکور و دريافد گواهی امضاي الكترونيكی را جهد شرکد در مناقصه محقق سازند. 

 موضوع 

برای   مبلغ برآورد اولیه 

 مدت یک سال شمسي  

 ) ریال (   

 شماره فراخوان 
مدت   

 قرارداد 

آخرین مهلت  

 خرید اسناد 

آخرین مهلت  

 تحویل پاكات

تاریخ بازگشایي    

 پاكتها
 ) ریال (  مبلغ تضمین شركت در مناقصه

 کنترل و نظارت یبرون سپار

و دو شهر   کی )سد معبر ( در منطقه  

 بوشهر 

822/345/310/59 2001005701000040 
 سال  1

 شمسی
19/06/1401 29/06/1401 30/06/1401 000/000/000/3 

 توضيحات: 
ضمناً تصوير پاکد الف و ساير پاکات ب .تا پايا  وقد مورخ درج شده در جدول و دريافد رسيد الزامی اسد . ضمناً  بندر بوشهر مرکزي  شهرداري قراردادهاي اداره امور  تحوير  احر ضماند نامه بانكی ) پاکد الف ( به :) شامر احر پاکد الف (   محر وآخرين مهلد تحوير اسناد -1

 و ج در سامانه الكترونيكی دولد ) ستاد ( بارگذاري گردد . 

 حبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.  ده /10در ساعد  مناقصه پاکتهاي   -2

پسد    1000181356907سپرده شماره ي اس می يا اوراق مشارکد يا واريز وجه نقد به وساب   تضمين شرکد در  مناقصه می بايسد به حورت ضماند نامه بانكی يا ضماند نامه حادر شده از مؤسسات غير بانكی تحد نظارت بانك مرکزي جمهور -3

 ارائه گردد.   بانك

 درج گرديده اسد. www.Bushehr.irانی شهرداري بوشهر به آدرس:ضمناً متن آگهی در شبكه اط ع رس -4

 هزينه درج آگهی در دو نوبد به عهده برنده مناقصه ميباشد. -5

 مدت اعتبار پيشنهادها سه/سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد می باشد. -6

 خواهد شد.شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار اسد در اين حورت سپرده ها مسترد  -7

 ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده اسد.  -8
 رکزي شهرداري بندر بوشهر می باشد . محر دريافد و تحوير اسناد سامانه تدارکات الكترونيك دولد ) ستاد( و محر گشايش پيشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختما  م -9

 07733340571اداره امور پيما  تلفن:  –طبقه دوم  –شهرداري مرکزي  –ميدا  شهرداري  –الف: آدرس : بوشهر اط عات دستگاه مناقصه گذار جهد دريافد اط عات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکد  -10
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