
 

 عمومی   مزایده   فراخوان          
 R.O.L.Tبازسازی و بهره برداری عمارت تاریخی بیلیارد به عنوان مجموعه اقامتی سننتی و بنوگ دنردی رو  شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به                       

زاری  فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  به افررراد وقررو ی و وقیقرری وایررد شررراي  در از طريق برگ(  تجهیز و بازسازی , بهره برداری , پرداخت اجاره و انتقال  )

فت اسررناد مرایعه و نسبت به دريا   www.setadiran.irمطابق یدول زمانبندی ذيل به سامانه مذکور به آدرس ا دام نمايد . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آيد   فروش الب  رارداد  

مراول ثبت نام در سايت مذکور و دريافررت گرروامی امضررای الکترونیکرری را یهررت شرررکت در مزايررده م قررق  و مدارک  ا دام نمائید.الزم است مزايده  گران در صورت عدم عضويت  بلی ،

 سازند. 

مساحت مورد   شماره فراخوان  موضوع پروژه 

 اجاره ) متر مربع (  
مبلغ پایه اجاره بها 

ت ماهیانه)  به صور

 ریال (

مبلغ پایه اجاره بها 

سالیانه با به صورت  

  21افزایش سالیانه 

 ) ریال ( درصد 

برای مدت  اجاره بها  ه یمبلغ پا

مبلغ تضمین شرکت در   (  الی) ر  ماه شمسی  90

 فراخوان ) ریال ( 

بازسازی و بهره برداری عمارت تاریخی  

بیلیارد به عنوان مجموعه اقامتی سنتی و بوگ  

تجهیز و بازسازی ,  ) R.O.L.Tدی رو  در

 بهره برداری , پرداخت اجاره و انتقال (  

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۶ 

 متر مربع   ۶9۰عرصه : 

متر مربع   ۷8۰:  یانیاع

در دو طبقه ) ممکف  

متر مربع و طبقه   42۰

 (متر مربع  3۶۰اول 

000/000/520 000/000/240/6 94,973,859,644 000/000/000/5 

  توضيحات:

 را دريافت نمايند. فراخوان اسناد سامانه الکترونیکی دولت ) ستاد (  مرایعه به از طريق 2۶/۰۵/۱4۰۱مورخه شنبهچهار روز ۱3ساعت تقاضیان میتوانندوداکثر تا مکلیه  تاریخ فرو  اسناد: -1

 از طريق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت ۰۶/۰۶/۱4۰۱ مورخه  شنبهيک روز ۱3ساعت تا  :الزامی است . (    الف ت )ارائه اسناد فیزیکی پاک پاکتمهلت تحویل  -2

  ۰۷/۰۶/۱4۰۱مورخ   شنبهدو  روز 9ساعتراس  تاریخ بازدشایی پیشنهادها: -3

 شهرداری مرکزی بوشهرروبروی میدان شهرداری. مکان بازدشایی: -4

 آزاد است. زايدهدر دست داشتن معرفی نامه کتبی در یلسه م وضور نمايندگان شرکتها با درج شده است.فراخوان  ساير یزئیات و شراي  در اسناد  -5

 درج گرديده است. www.Bushehr.irضمناً متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس: -6

 در صورتیکه برندگان اول و دوم مزايده واضر به انعقاد  رارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضب  خوامد شد.  -7

 میباشد. فراخوان به عهده برندگان  روزنامه و بنر مزينه درج آگهی  يا  بول مر يک از پیشنهادما مختار است. در رد شهرداری -8

 شهرداري بين الملل و امور  روابط عمومی                                                                                                                                       


