
 

 آگهي مناقصه عمومي 
از طريق برگززراري انصه ززه ی ززواس در   ززصاصنه تززدار ص   امور حمل و نقل سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداري بندر بوشهر خدمات    نسپاريوبرتوجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به  

صنبنززدي ليزز  بززه  ززصاصنه دام ن صيد، لذا از لیه پی صنكصران و شر ت هصي داري تصئیديه از اداره  صر و ااور اجت صیس در رشته اربوطه دیو  اس شززود ابززصبق جززدو  زاالكترونیكس دولت ) تصد( به شر تهصي اعتبر و واجد شرايط اه

صور  یدم یضويت هبلس ،اراح  ثبت نصم در  صيت اذ ور و دريصفت گواهس ااضصي الكترونیكززس اراجعه و نسبت به دريصفت ا نصد و ادارک  اهدام ن صئید.الزم ا ت ارايده  گران در     www.setadiran.irاذ ور به آدرس  

 را جهت شر ت در ارايده احقق  صزند. 
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 بندر بوشهر  ينقل و بار و مسافر شهردار
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