
 

 عمومي  مناقصهآگهي                                                                                                                 

واجد صالحيت   پيمانكاران  به  به شرح ذيل را   58و  54و   52و دفع آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت کوچه هامور  اجرای کانیو پروژه   با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       

و يا واجد صرالحيت  اه داراي گواييناره صرالحيت در رشرره رربوهه    پيمانكارانکذا ا  اليه   ،واگذار نمايد را ا  هريق ارارانه تداراا  اکكررونيك  دوکت سارراد     و داراي شرراي  رربوهه ا  ارا ران ياي ذيرب 

ال م ااررت .اقدام نمائيد  رراجعه و نسرربت به دريا ت ااررناد و ردار      www.setadiran.irبه آدرس  رذاوراررارانه   رطابق جدول  رانبندي ذيل بهدعو  ر  گردد يسرررند  اعالم شررده  و شررراي   رجو ا  

 رراحل ثبت نام در اايت رذاور و دريا ت گواي  ارضاي اکكررونيك  را جهت شرات در رناقصه رحقق اا ند.  ضويت قبل  ،رناقصه گران در صور  عدم ع

 موضوع 
 برآورد اولیه از فهرست  

 ) ریال (   1401بهای پایه 
 شماره فراخوان 

مدت  

 قرارداد 

آخرین مهلت  

 خرید اسناد 

آخرین مهلت  

 تحویل پاكات

تاریخ 

بازگشایي  

 پاكتها

حداقل رتبه  

 مورد نیاز 

مبلغ تضمین شركت در  

 مناقصه ) ریال ( 

اجرای کانیوو دفع آبهای  

سطحی و زیرسازی و آسفالت 

 58و  54و   52کوچه هامور 

 000/000/700 ابنیه  5رتبه  23/08/1401 22/08/1401 11/08/1401 ماه 3 2001005701000058 765/097/749/13

 توضیحات: 

ضرمنا  اصرل پاات اک) س تضرمين شررات در رناقصره    در رهلت رقرر به اداره ارور قراردادياي شرهرداري  در ارارانه اکكررونيك  دوکت س ارراد   بارگذاري گردد .  اليه پااا  ر  بايسرت در رهلت رقرر به شررح جدول  و   رحل وآخرين رهلت تحويل اارناد   -1

  ررازي تحويل و رايد دريا ت نماييد  .

 رورخ درج شده در جدول گشوده ر  شود.  صبح  نه /9در ااعت   رناقصه پاارهاي    -2

ارائه   پست بانك    1000181356907اره  ي ااالر  يا اورا  رشارات يا واريز وجه نقد به حساب  اپرده شمتضمين شرات در  رناقصه ر  بايست به صور  ضمانت ناره بانك  يا ضمانت ناره صادر شده ا  رؤاسا  غير بانك  تحت نظار  بانك ررازي جمهور -3

 گردد. 

 درج گرديده اات. www.Bushehr.irضمنا  ررن آگه  در شبكه اهالع راان  شهرداري بوشهر به آدرس  -4

 يزينه درج آگه  در دو نوبت به عهده برنده رناقصه ريباشد. -5

 رد  اعربار پيشنهاديا اه/اه راه ا  تاريخ ا رراح پيشنهاد ر  باشد. -6

 شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهاديا رخرار اات در اين صور  اپرده يا رسررد خوايد شد. -7

 ااير جزئيا  و شراي  در ااناد رناقصه درج شده اات.  -8
 ررازي شهرداري بندر بوشهر ر  باشد .  رحل دريا ت و تحويل ااناد اارانه تداراا  اکكررونيك دوکت س اراد  و رحل گشايش پيشنهاد يا ااکن جلسا  واقع در هبقه چهارم ااخرمان   -9

 07733340571اداره ارور پيمان تلفن    –هبقه دوم  –شهرداري ررازي   –ريدان شهرداري  –اک)  آدرس   بوشهر  اهالعا  دارگاه رناقصه گذار جهت دريا ت اهالعا  بيشرر در خصوص ااناد رناقصه و ارائه پاات  -10

 85193768و    88969737د رر ثبت نام      021-41934انجام رراحل عضويت در اارانه   رراز تماس   اهالعا  تماس اارانه اراد جهت   -11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر 


