
 29/10/1400چاپ اول : 

   6/11/1400چاپ دوم :

 اصالحیه

  شهرداری بندر سیریک   عمومی یک مرحله ای مناقصه  آگهی  

دو پروژه عمرانی ذیل از اعتبارات دولتی از طریق مناقصه محدود به متقاضیان واگذار شهرداری بندر سیریک در نظر دارد 

 نماید : 

 ریال  700.000.000پروژه توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری شهر سیریک  با مبلغ ضمانت نامه  -1

 1.500.000.000پروژه ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز گردشگری داخلی شهر بندر سیریک با مبلغ ضمانت نامه  -2

 ریال 

می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل از طریق سامانه تدارکات اکترونیکی دولت  "برگزاری مناقصه صرفا -

، ارسال پیشنهاد  مناقصه خرید و دریافت اسناد مناقصه در صورت وجود هزینه مربوط ، پرداخت تضمین شرکت در

 قیمت، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده  و واریز وجه مناقصه در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .

به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن(با شماره های عالقه مندان  -

  -خانم باقری بندرعباس   09900598005 – 4193-021ذیل تماس حاصل نمایند  مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 

 به اسناد و مدارک فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . –الف  -

 دگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند  سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. هر گاه برن -

( بخش ثبت نام پرو فایل مناقصه www.stadiran.irاطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه )  -

 گر موجود است . 

  19ساعت     5/11/1400مهلت دریافت اسناد                                     8ساعت    29/10/1400گهی زمان اولین انتشار آ -

 10ساعت    18/11/1400زبان بازگشایی پاکت ها :                        19ساعت    17/11/1400مهلت ارسال پاکت ها ی پیشنهاد  -

 19ساعت            30/11/1400زمان اعتبار پیشنهاد  -

 

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد  و هر گاه برنده 

 اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

 

 روابط عمومی شهرداری بندر سیریک 

 

http://www.stadiran.ir/

