
 

 عمومي مناقصهآگهي 
واجد صالاليتيو و داراي شالالرايب طربوزالاله اا  الالااطان  پيمانكاران به ذيل را  بوشهر بندر شهرداری پسماند ۲ ناحیه رفاهی ساختمان احداث پروژه  با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       

اعالاليش شالالد  و شالالرايب و يالالا طزالالواات واجد صيتيو  که داراي گواهيناطه صيتيو در رشته طربوزالاله  پيمانكارانلذا اا کليه  ،واگذار نمايد را اا زريق  اطانه تدارکات الكترونيكی دولو ) تاد(   هاي ذيربب

الاش ا الالو طناق الاله گالالران در صالالورت عالالدش .اقالالداش نماديالالد طراجعه و نسبو به دريافو ا ناد و طدارک   www.setadiran.irبه آدرس  طذکور اطانه    طانبندي ذيل بهططابق جدول ادعوت طی گردد  هستند  

 عضويو قبلی ،طراتل ثبو ناش در  ايو طذکور و دريافو گواهی اطضاي الكترونيكی را جهو شرکو در طناق ه طحقق  ااند. 
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 توضیحات: 

ضمناً اصل پاکو الف ) تضمين شرکو در طناق ه  ( در طهلالالو طقالالرر بالاله ادار  اطالالور قراردادهالالاي شالالهرداري در  اطانه الكترونيكی دولو )  تاد ( بارگذاري گردد .   کليه پاکات طی بايسو در طهلو طقرر به شرح جدول فوق  طحل وآخرين طهلو تحويل ا ناد:   -1

 طرکزي تحويل و ر يد دريافو نماييد  . 

 طورخ درج شد  در جدول گشود  طی شود.  صبح    /نه9در  اعو   طناق ه پاکتهاي    -2

ارادالاله پسو بانالالك  1000181356907ي ا يطی يا اوراق طشارکو يا واريز وجه نقد به تساب   پرد  شمار  تضمين شرکو در  طناق ه طی بايسو به صورت ضمانو ناطه بانكی يا ضمانو ناطه صادر شد  اا طؤ سات غير بانكی تحو نظارت بانك طرکزي جمهور -3

 گردد. 

  اير جزديات و شرايب در ا ناد طناق ه درج شد  ا و.  درج گرديد  ا و. www.Bushehr.irنی شهرداري بوشهر به آدرس:ضمناً طتن آگهی در شبكه ازيع ر ا -4

 هزينه درج آگهی در دو نوبو به عهد  برند  طناق ه طيباشد. -5

 طدت اعتبار پيشنهادها  ه/ ه طا  اا تاريخ افتتاح پيشنهاد طی باشد. -6

 پيشنهادها طختار ا و در اين صورت  پرد  ها طسترد خواهد شد.شهرداري در رد يك يا تماش   -7

 رکزي شهرداري بندر بوشهر طی باشد .  طحل دريافو و تحويل ا ناد  اطانه تدارکات الكترونيك دولو )  تاد( و طحل گشايش پيشنهاد ها  الن جلسات واقع در زبقه چهارش  اختمان ط -8

 07733340571ادار  اطور پيمان تلفن:   –زبقه دوش  –شهرداري طرکزي   –طيدان شهرداري  –الف: آدرس : بوشهر  زيعات بيشتر در خ وص ا ناد طناق ه و اراده پاکو ازيعات د تگا  طناق ه گذار جهو دريافو ا -9

 85193768و    88969737دفتر ثبو ناش:     021-41934ازيعات تماس  اطانه  تاد جهو انزاش طراتل عضويو در  اطانه : طرکز تماس :  -10
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