
 

 عمومي  مناقصه تجدید آگهي                                                                                                                                             
را ا  سريااس اااا انه تاادار ا   واجااد حاا ويد و داراي شاارايط  ربوسااه ا  اااا  ا   اااي ذيااربط مانكااارا پي  به  به شرح ذيل را  های عمرانی  پروژه    با توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد       

 طااابس جاادو  دعااو   اای گااردد  سااتند اعاا ش شااد  و شرايط و يا  جو ا  واجد ح ويد   ه داراي گوا ينا ه ح ويد در رشته  ربوسه   پيمانكارا لذا ا   ليه    ،واگذار نمايد  الكترونيكی دولد )اتاد(  

ضويد قبلی ، راواال تبااد ناااش در اااايد ال ش ااد  ناقصه گرا  در حور  عدش ع.اقداش نمائيد  راجعه و نسبد به دريافد ااناد و  دارک   www.setadiran.irبه آدرس   ذ وراا انه    انبندي ذيل به

  ذ ور و دريافد گوا ی ا ضاي الكترونيكی را جهد شر د در  ناقصه  حقس اا ند. 

ف 
رد ي

 

 موضوع 
برآورد اولیه از فهرست  

 ) ريال (   1401بهای پايه 
 شماره فراخوان 

مدت  

 قرارداد 

آخرين مهلت  خريد  

 اسناد

آخرين مهلت  

 تحويل پاكات

بازگشايي  تاريخ 

 پاكتها

حداقل رتبه  

 مورد نیاز 

مبلغ تضمین شركت در  

 مناقصه ) ريال ( 

1 
پروژه بازسازی و بهسازی کمپ  

   سگهای بالصاحب 
 000/000/000/1 ابنیه  5رتبه  25/11/1401 24/11/1401 12/11/1401 ماه 4 2001005701000077 001/678/054/19

2 
 ۲ ناحیه  رفاهی ساختمان احداث

 بوشهر  بندر شهرداری پسماند 
 000/000/700 ابنیه  5رتبه  25/11/1401 24/11/1401 12/11/1401 ماه4 ۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰78 241/312/918/12

3 

احداث جداول دفع آبهای سطحی 

و  53دلیران )   کوچه های منطقه دو

و فرعی های متصل ،  16، اندیشه  55

    و غیره ( 8آفتابگردان 

 000/000/500/1 ابنیه  5رتبه  25/11/1401 24/11/1401 12/11/1401 ماه 3 2001005701000079 000/000/970/29

 توضیحات: 

ضمناً احل پا د الف ) تضمين شر د در  ناقصه  ( در  هلااد  قاارر بااه ادار  ا ااور قرارداد اااي شااهرداري در اا انه الكترونيكی دولد ) اتاد ( بارگذاري گردد .    ليه پا ا   ی بايسد در  هلد  قرر به شرح جدو  فوق   حل وآخرين  هلد تحويل ااناد:   -1

  ر زي تحويل و رايد دريافد نماييد  . 

  ورخ درج شد  در جدو  گشود   ی شود.  حبح    نه /9در ااعد    ناقصه پا تهاي    -2

پسااد بانااك  1000181356907ي اا  ی يا اوراق  شار د يا واريز وجه نقد به وساب  اپرد  شاامار  تضمين شر د در   ناقصه  ی بايسد به حور  ضماند نا ه بانكی يا ضماند نا ه حادر شد  ا   ؤاسا  غير بانكی تحد نظار  بانك  ر زي جمهور -3

 د. ارائه گرد

 ااير جزئيا  و شرايط در ااناد  ناقصه درج شد  ااد.  درج گرديد  ااد. www.Bushehr.irضمناً  تن آگهی در شبكه اس ع راانی شهرداري بوشهر به آدرس: -4

  زينه درج آگهی در دو نوبد به عهد  برند   ناقصه  يباشد. -5

 پيشنهاد  ی باشد. د  اعتبار پيشنهاد ا اه/اه  ا  ا  تاريخ افتتاح   -6

 شهرداري در رد يك يا تماش پيشنهاد ا  ختار ااد در اين حور  اپرد   ا  سترد خوا د شد. -7

 .  ر زي شهرداري بندر بوشهر  ی باشد   حل دريافد و تحويل ااناد اا انه تدار ا  الكترونيك دولد ) اتاد( و  حل گشايش پيشنهاد  ا االن جلسا  واقع در سبقه چهارش ااختما    -8

 07733340571ادار  ا ور پيما  تلفن:   –سبقه دوش  –شهرداري  ر زي   – يدا  شهرداري  –الف: آدرس : بوشهر  اس عا  داتگا   ناقصه گذار جهد دريافد اس عا  بيشتر در خصوص ااناد  ناقصه و ارائه پا د  -9

 85193768و  88969737دفتر تبد ناش:     021-41934تماس : اس عا  تماس اا انه اتاد جهد انجاش  راول عضويد در اا انه :  ر ز  -10

 عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر   روابط                                                                                                                                                                                                                                                           


