
 

 مناقصه عمومي گهيآ

 نمايددد  اقدام به شركتهاي معتبر و واجد شرايط اطق یک و دو نگهداری فضای سبز شهر بوشهر من حفظ و خدمات انجام    از طريق برگزاري مناقصهنسبت به    بوشهر در نظر دارد  بندر  اينكه شهرداري  به  با توجه         

بدده ردرا اينترنتدد   از طريددق قددامانه الكترونيكدد  دولددت ی قددتاد ايددراو   مدد  شددود بددراي سريددد اقددناد مناقصدده   در رشددته مربوطدده د ددو   اداره كددار و امددور اجتمددا    از  صددیتيتي  اداركليه پيمانكدداراو و شددركت  دداي  ازلذا  

 WWW.SETADIRAN.IR .مراجعه نمايند 

 مدت قرارداد  شماره فراخوان  موضوع پروژه 
 غ تضمين مبل

 )به ريال( 

مبلغ برآورد اوليه برای کل  

 مدت قرارداد ) ريال ( 
 صالحيت مورد نياز 

سبز شهر   یفضا ی انجام خدمات حفظ و  نگهدار

    کیبوشهر منطقه 

/ یک سال  ۱ ۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۱

 شمسی  

صالحیت از اداره کار و رفاه امور اجتماعی   ۷۵۰/96۸/۷۷6/۱۷3 ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/9

 هداری فضای سبز در کدخدمات نگ

سبز شهر   یفضا ی انجام خدمات حفظ و  نگهدار

    دو بوشهر منطقه  

/ یک سال  ۱ ۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۲

 شمسی  

صالحیت از اداره کار و رفاه امور اجتماعی   ۵۵6/۱49/۵۲۸/۲4۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱3

 در کدخدمات نگهداری فضای سبز 
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