
 

 عمومي مناقصهآگهي 
را از   واجد صالحيت و داراي شرايط مربوطه از سازمان هاي ذيربط  پيمانكاران  به  به شرح ذيل را   بازسازی و بهسازی کمپ سگهای بالصاحب پروژه  با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       

دعو  م  هسارند  اعالم شاد  و شارايط و يا مجوزا   واجد صاالحيت  اه داراي گواهينامه صاالحيت در رشاره مربوطه    پيمانكارانکذا از اليه   ،واگذار نمايد طريق ساامانه تداراا  اکكررونيك  دوکت سساراد   

الزم اسات مناقهاه گران در صاور  عدم عتاويت قبل  ،مراحل .اقدام نمائيد مراجعه و نسابت به درياتت اساناد و مدار      www.setadiran.irبه آدرس  مذاورساامانه   مطابق جدول زمانبندي ذيل بهگردد 

 ه محقق سازند. ثبت نام در سايت مذاور و درياتت گواه  امتاي اکكررونيك  را جهت شرات در مناقه
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پروژه بازسازی و بهسازی کمپ  

   سگهای بالصاحب 
 15/08/1401 14/08/1401 04/08/1401 ماه 4 2001005701000053 001/678/054/19

  5رتبه 

 ابنیه 
000/000/000/1 

 توضیحات: 

ضامنا  اصال پاات اک) س تتامين شارات در مناقهاه    در مهلت مقرر به ادار  امور قراردادهاي شاهرداري  در ساامانه اکكررونيك  دوکت س ساراد   بارگذاري گردد .  اليه پااا  م  بايسات در مهلت مقرر به شارح جدول تو   محل وآخرين مهلت تحويل اساناد   -1

 مرازي تحويل و رسيد درياتت نماييد  . 

 مورخ درج شد  در جدول گشود  م  شود.  صبح   / د  10در ساعت   مناقهه پاارهاي    -2

ارائه  پست بانو    1000181356907ي اساالم  يا اورا  مشاارات يا واريز وجه نقد به حسااس  سا رد  شمار   تتامين شارات در  مناقهاه م  بايسات به صاور  ضامانت نامه بانك  يا ضامانت نامه صاادر شاد  از م ساساا  حير بانك  تحت نظار  بانو مرازي جمهور -3

 گردد. 

 ساير جزئيا  و شرايط در اسناد مناقهه درج شد  است.  درج گرديد  است. www.Bushehr.irضمنا  مرن آگه  در شبكه اطالع رسان  شهرداري بوشهر به آدرس  -4

 هزينه درج آگه  در دو نوبت به عهد  برند  مناقهه ميباشد. -5

 تاريخ اترراح پيشنهاد م  باشد.مد  اعربار پيشنهادها سه/سه ما  از  -6

 شهرداري در رد يو يا تمام پيشنهادها مخرار است در اين صور  س رد  ها مسررد خواهد شد. -7

 وشهر م  باشد .  رازي شهرداري بندر بمحل درياتت و تحويل اسناد سامانه تداراا  اکكررونيو دوکت س سراد  و محل گشايش پيشنهاد ها ساکن جلسا  واقع در طبقه چهارم ساخرمان م -8

 07733340571ادار  امور پيمان تلفن    –طبقه دوم  –شهرداري مرازي   –ميدان شهرداري  –اک)  آدرس   بوشهر  اطالعا  دسرگا  مناقهه گذار جهت درياتت اطالعا  بيشرر در خهوص اسناد مناقهه و ارائه پاات  -9

 85193768و    88969737دترر ثبت نام      021-41934سامانه   مراز تماس   اطالعا  تماس سامانه سراد جهت انجام مراحل عتويت در  -10

 عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر   روابط                                                                                                                                                                                                                                                            


