
 
 دعوتنامه دریافت اسناد ارزیابی کیفی

واجد صالاليت و و داراي  مشاورين  به به شرح ذيل را  خرید خدمات مشاور به منظور انجام خدمات ممیزی  امالک سطح شهر منطقه دو با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       

داراي گواه نامه صيت و معتبر , ظرف و و آمادگی به واجد صيت و  که داراي   مشاورين لذا از  ،واگذار نمايد  را از طريق سامانه تدارکات الكترون كی دولو )ستاد(    شرايط مربوطه از سازمان هاي ذيربط

الزم اسو مناقصه گالالران .اقدام نمائ د مراجعه و نسبو به دريافو اسناد و مدارک   www.setadiran.irبه آدرس  مذکورسامانه  مطابق جدول زمانبندي ذيل بهدعوت می گردد هستند  ارائه خدمات مشاوره  

 ثبو نام در سايو مذکور و دريافو گواهی امضاي الكترون كی را جهو شرکو در مناقصه محقق سازند. در صورت عدم عضويو قبلی ،مراتل 

مدت    شماره فراخوان  موضوع 
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 مشاور 

 تخصص و پايه  مورد نیاز  

انجام خدمات ممیزی  امالک خرید خدمات مشاور به منظور 

 سطح شهر منطقه دو 
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 تعرفهاساس 

در تخصص  3تا  1پایه 

 ییایاطالعات جغراف ستمیس

gis  ینیزم یبردار نقشهیا  

 یا مطالعات آماری 
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