
 

 عمومي مناقصهآگهي 

را اا  واجد صالاليتيو و داراي شالالرايب طربوزالاله اا  الالااطان طالالاي  يالالربب پيمانكاران به را های عمرانی به شرح زیر پروژه  با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       

و شالالرايب و يالالا طزالالواات واجد صيتيو  که داراي گواطيناطه صيتيو در رشته طربوزالاله    پيمانكارانلذا اا کليه    ،واگذار نمايد  زريق  اطانه تدارکات الكترونيكی دولو ) تاد(  

الام .طراجعه و نسبو به دريافو ا ناد و طدارک  اقدام نمائيالالد  www.setadiran.irبه آدرس  طذکور اطانه  ططابق جدول اطانبندي  يل بهدعوت طی گردد  طستند  اعيم شده  

 ق  ااند. ا و طناقصه گران در صورت عدم عضويو قبلی ،طراتل ثبو نام در  ايو طذکور و دريافو گواطی اطضاي الكترونيكی را جهو شرکو در طناقصه طحق

ف 
رد ي

 

 موضوع 
برآورد اولیه از فهرست  

 ) ريال (   1401بهای پايه 
 شماره فراخوان 

مدت  

 قرارداد 

آخرين مهلت  

 خريد اسناد 

آخرين مهلت  

 تحويل پاكات

تاريخ بازگشايي  

 پاكتها

حداقل رتبه  

 مورد نیاز 

مبلغ تضمین شركت در  

 مناقصه ) ريال ( 

1 

 35پروژه زیر سازی و آسفالت گذر 

متری مرکز تحقیقات جهاد  

کشاورزی از پارک دانشجو تا گذر  

   تحقیقات  

 ماه 6 2001005701000063 611/803/502/100

24/08/1401 05/09/1401 06/09/1401 

  5رتبه 

ابنیه و 

  5رتبه 

 راه و باند  

000/000/200/5 

2 

احداث راه دسترسی از پارک 

شغاب تا پارک دانشجو ) محوطه  

سازی , ساختمان نگهبانی , سرویس  

 بهداشتی و نماز خانه (  

 ماه7 2001005701000064 168/357/465/101
  5رتبه 

 ابنیه 
000/000/200/5 

 توضیحات: 
ضمناً اصل پاکو الف ) تضمين شرکو در طناقصه  ( در طهلالو طقالرر باله اداره اطالور 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

 قراردادطاي شهرداري طرکزي تحويل و ر يد دريافو نماييد  . 

 طورخ درج شده در جدول گشوده طی شود. صبح  ده  /10در  اعو  طناقصه پاکتهاي   -2

ي ا اليطی يالا اوراق طشالارکو يالا واريالز وجاله نقالد باله تسالاش   ال رده شالماره تضمين شرکو در  طناقصه طی بايسو به صورت ضمانو ناطه بانكی يا ضمانو ناطه صادر شده اا طؤ سات غير بانكی تحالو نظالارت بانالر طرکالزي جمهالور -3

 ارائه گردد. پسو بانر  1000181356907

  اير جزئيات و شرايب در ا ناد طناقصه درج شده ا و.   درج گرديده ا و. www.Bushehr.irنی شهرداري بوشهر به آدرس:ضمناً طتن آگهی در شبكه ازيع ر ا -4

 طزينه درج آگهی در دو نوبو به عهده برنده طناقصه طيباشد. -5

 طدت اعتبار پيشنهادطا  ه/ ه طاه اا تاريخ افتتاح پيشنهاد طی باشد. -6

 پيشنهادطا طختار ا و در اين صورت   رده طا طسترد خواطد شد.شهرداري در رد ير يا تمام  -7

 



 
 

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

 07733340571اداره اطور پيمان تلفن:  –زبقه دوم  –شهرداري طرکزي  –طيدان شهرداري  –الف: آدرس : بوشهر ازيعات بيشتر در خصوص ا ناد طناقصه و ارائه پاکو  ازيعات د تگاه طناقصه گذار جهو دريافو -9

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

 روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر                                                                                                                                                                                                                                                            


