
 

 عمومي مناقصهآگهي 

را از  واجد صالحيت و داراي شرايط مربوطه از سازمان هاي ذيررربط پيمانكاران به شرح ذيل را به  تکمیل ساحل سازی پارک مروارید  با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       

دعرروت مرری هسررتند اعررالش شررد  و شرايط و يا مجوزات واجد صالحيت  که داراي گواهينامه صالحيت در رشته مربوطه  پيمانكارانلذا از کليه  ،واگذار نمايد طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( 

الزش است مناقصه گران در صورت عدش عضويت قبلی ،مراحررل .مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارک  اقداش نمائيد    www.setadiran.irبه آدرس    مذکورسامانه    مطابق جدول زمانبندي ذيل بهگردد  

 ثبت ناش در سايت مذکور و دريافت گواهی امضاي الكترونيكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

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 ( 

 20/09/1401 19/09/1401 07/09/1401 ماه9 2001005701000067 812/958/454/74   دی پارک مروار یسازساحل   ل یتکم 1
  5رتبه 

 ابنیه 
000/000/000/4 

 توضیحات: 
ضمناً اصل پاکت الف ) تضمين شرکت در مناقصه  ( در مهلررت مقرررر برره ادار  امررور قراردادهرراي شررهرداري در سامانه الكترونيكی دولت ) ستاد ( بارگذاري گردد .   کليه پاکات می بايست در مهلت مقرر به شرح جدول فوق  محل وآخرين مهلت تحويل اسناد:   -1

 مرکزي تحويل و رسيد دريافت نماييد  . 

 مورخ درج شد  در جدول گشود  می شود.  صبح   / د  10در ساعت   مناقصه پاکتهاي    -2

ارائرره پست بانررك  1000181356907سالمی يا اوراق مشارکت يا واريز وجه نقد به حساب  سپرد  شمار  ين شرکت در  مناقصه می بايست به صورت ضمانت نامه بانكی يا ضمانت نامه صادر شد  از مؤسسات غير بانكی تحت نظارت بانك مرکزي جمهوري اتضم -3

 گردد. 

 ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شد  است.  درج گرديد  است. www.Bushehr.irشهرداري بوشهر به آدرس:ضمناً متن آگهی در شبكه اطالع رسانی  -4

 به عهد  برند  مناقصه ميباشد. و چاپ بنر    هزينه درج آگهی در دو نوبت -5

 مدت اعتبار پيشنهادها سه/سه ما  از تاريخ افتتاح پيشنهاد می باشد. -6

 تماش پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرد  ها مسترد خواهد شد.شهرداري در رد يك يا  -7

 رکزي شهرداري بندر بوشهر می باشد .  محل دريافت و تحويل اسناد سامانه تدارکات الكترونيك دولت ) ستاد( و محل گشايش پيشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارش ساختمان م -8

 07733340571ادار  امور پيمان تلفن:   –طبقه دوش  –شهرداري مرکزي   –ميدان شهرداري  –الف: آدرس : بوشهر  افت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت اطالعات دستگا  مناقصه گذار جهت دري -9

 85193768و    88969737دفتر ثبت ناش:     021-41934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجاش مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس :  -10
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