
 
 عمومي مناقصهتجدید آگهي 

واجههد صهه وید و داراي شههرای   پیمانكههارا  بههه را   خرید و نصببو و ر ا  نببد ور دوراینپببشر صببشی  هصببویرر  ببپرر   پروژه  با توجه به اینكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       
واجههد صهه وید  كههه داراي گواهینامههه صهه وید در رشههته  پیمانكههارا لههذا از كهیههه  ،واگههذار نمایههد را از  ریق سامانه تدارکاد الکترونیکی دولد )سههتاد    مربو ه از سازما  هاي ذیرب 

الزم اسههد مناقصههه .اقدام نمائیههد مراجعه و نسبد به دریافد اسناد و مدارک    www.setadiran.irآدرس    به  مذکورسامانه    م ابق جدول زمانبندي ذیل بهدعود مي گردد  مربو ه هستند  
 گرا  در صورد عدم عضوید قبهی ،مراول ثبد نام در ساید مذکور و دریافد گواهی امضای الکترونیکی را جهد شرکد در مناقصه موقق سازند. 

  
ف 
رد ی

 ارآورد  ولیه مالغ  فر خو ن  مشرا  موضوع  
 ) اه لاير(

مدت   
 قر رد د 

آخرین مپلت  خرید  
  سنشد 

آخرین مپلت   
 هحویل صشكشت 

هشریخ    
اشوگ شیي  
 صشكهپش

مالغ هضمین  ركت در   حد قل رهاه مورد نیشو 
 منشقصه 

1 

خرید و نصو و ر ا  ند ور  
دوراینپشر صشی  هصویرر 

  پرر 

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰5
1 

000/750/367/64 
مشا   18

  مسی 
30/07/1401 

10/08 /
1401 

11/08 /
1401 

 ور ر عشلی  صالحیت  
 نفورمشهیک یش گو هینشمه  

صالحیت معشونت ارنشمه ریور  
همر ا  اه در ر هه  رهاشطشت 
 مجوو  فهش 

000/000/500/3  
 لاير

 هوضیحشت:  
دد . ضمناً اصل پاکد الف ) تضمی  شرکد در مناقصه    در مههد مقهرر بهه اداره امهور مول وآخری  مههد توویل اسناد: کهیه پاکاد می بایسد در مههد مقرر به شرح جدول فوق  در سامانه الکترونیکی دولد ) ستاد   بارگذاری گر -1

  قراردادهای شهرداری مرکزی توویل و رسید دریافد نمایید  .
 صبح مورخ درج شده در جدول گشوده مي شود. ده /10پاكتهاي  مناقصه در ساعد    -2
ماره سهپرده شهي اسه مي یها اوراق مشهاركد یها واریهز وجهه نقهد بهه وسها   تضمی  شركد در  مناقصه مي بایسد به صورد ضماند نامه بانكي یا ضماند نامه صادر شده از مؤسساد غیر بانكي توهد نظهارد بانهر مركهزي جمههور -3

 ارائه گردد. پسد بانک   1000181356907

 به عهده برنده مناقصه میباشد. و هزینه چاپ بنر    هزینه درج آگهي در دو نوبد  درج گردیده اسد.  www.Bushehr.irضمناً مت  آگهي در شبكه ا  ع رساني شهرداري بوشهر به آدرس: -4
 پیشنهاد مي باشد.مدد اعتبار پیشنهادها سه/سه ماه از تاریخ افتتاح   -5
 سایر جزئیاد و شرای  در اسناد مناقصه درج شده اسد.  شهرداري در رد یر یا تمام پیشنهادها مختار اسد در ای  صورد سپرده ها مسترد خواهد شد. -6

 قه چهارم ساختما  مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد . مول دریافد و توویل اسناد سامانه تدارکاد الکترونیک دولد ) ستاد  و مول گشایش پیشنهاد ها سال  جهساد واقع در  ب -7

 07733340571اداره امور پیما  تهف :  – بقه دوم   –شهرداری مرکزی  –میدا  شهرداری   –ا  عاد دستگاه مناقصه گذار جهد دریافد ا  عاد بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکد الف: آدرس : بوشهر   -8

                                                                      85193768و  88969737دفتر ثبد نام:     021-41934ا  عاد تماس سامانه ستاد جهد انجام مراول عضوید در سامانه : مرکز تماس :  -9

روابهه  عمههومي و                                                                                                                                                                                                                 
 امور بی  المهل شهرداري بندر بوشهر


