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با توجه به اینکه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد پروژه  عمرانی خود به شرح ذیل را  به پیمانکاران واجد صالحیت و داراي شرایط مربوطه از سازمان هاي ذیربط را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)  واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت  که داراي گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت 
می گردد مطابق جدول زمانبندي ذیل به سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir   مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارك  اقدام نمائید.الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

توضیحات: 
1- محل وآخرین مهلت تحویل اسناد: اداره امور پیمان شهرداري بندر بوشهر- تا پایان وقت اداري مورخ درج شده در جدول .

2- پاکتهاي  مناقصه در ساعت 9/نه صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.
3- تضمین شرکت در  مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی یا 

اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد به حساب  سپرده شماره 1003288684 بانک شهر مرکزي ارائه گردد. 
4- ضمنًا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداري بوشهر به آدرس:www.Bushehr.ir درج گردیده است.

5- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.
6- مدت اعتبار پیشنهادها سه/سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.

7- شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
8-  سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

9- محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزى شهردارى 
بندر بوشهر مى باشد . 

10- اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف و اسناد ارزیابى کیفى : آدرس : بوشهر – میدان 
شهردارى – شهردارى مرکزى – طبقه دوم – اداره امور پیمان تلفن: 07733340571

11- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

مبلغ برآورد   شماره مناقصه موضوع  رد یف
اولیه( به ریال)

آخرین مهلت   مدت قرارداد
خرید اسناد

آخرین مهلت  
تحویل پاکات

  تاریخ بازگشایی 
پاکتها

حداقل رتبه 
مورد نیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

   بهسازى محور 1         
کوتى فاز 2
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