
 

 عمومی   مزایده  فراخوان
از طريق برگززراری  ارااززواو ی ززوان  ززااانه اززدارناک ادولر نسوززن د دززت ا ززلاد   بززه ااززراد , فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختانشهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به  

   www.setadiran.irاطابق جد ل زاانبندی ذيل به  ااانه اذنور بززه آدر  دیوک به ی ل ان آيد  اقدام ن ايد . دذا از نلسه القاضساو  ار شحقوقن   حقسقن  اجد شرايط در قادب قرارداد  

  دريااززت گززوامن ااضززای ادولر نسوززن را  اراجعه   نسبت به درياات ا ناد   ادارک  اقدام ن ائسد.الزم ا ت ارايده  گراو در صورک یدم یضويت قبلن ،اراحل ثبت نززام در  ززايت اززذنور

 در ارايده احقق  ازند.   جهت شرنت

 

 مدت قرارداد  شماره فراخوان  موضوع پروژه 

به ازا هر   کارشناسی  مبلغ پایه

 کیلوگرم چوب 

 ) ریال (

 تناژ تقریبی ماهیانه 

 ( کیلوگرم) 

مبلغ تضمین شرکت در  

 فراخوان 

 ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ تن   3۰ ۰۰۰/3۵ یک  سال /۱ ۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۶ حاصل از هرس درختان  مازاد  فروش چوب 

  توضيحات:

 را درياات ن ايند. ارااواو ا ناد  ااانه ادولر نسون د دت ا  لاد    اراجعه به از طريق  12/09/1401 اوراه شنبهر ز  15 ایت لقاضساو اسلوانندحدانثر اا انلسه  تاریخ فروش اسناد: -1

 از طريق بارگذاری در  ااانه ادولر نسک د دت   22/09/1401 اوراه شنبه  ه  ر ز15 ایت اا  :الزامی است . (    الف ت )ارائه اسناد فیزیکی پاک پاکتمهلت تحویل  -2

  23/09/1401اورخ  شنبه چهار ر ز9را   ایت تاریخ بازگشایی پیشنهادها: -3

 شهرداری ارنری بوشهرر بر ی اسداو شهرداری. مکان بازگشایی: -4

 درج شده ا ت.ارااواو   اير جرئساک   شرايط در ا ناد  -5

 آزاد ا ت. رايدهيندگاو شرنلها با در د ت داشلن اعران نااه نلبن در جلسه احضور ن ا -6

 درج گرديده ا ت. www.Bushehr.irض ناً الن آگهن در شبوه اطالع ر انن شهرداری بوشهر به آدر : -7

 د.در صوراسوه برندگاو ا ل   د م ارايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  پرده آناو به اراسب ضبط اوامد ش  -8

 در رد يا قبول مر يک از پسشنهادما اخلار ا ت. شهرداری -9

 اسباشد. ارااواو مرينه درج آگهن در د  نوبت به یهده برندگاو  -10

 شهرداري و امور بين الملل  ومی روابط عم                                                                                                                                       


