
 

 عمومی   مزایده تجدید   فراخوان
متعلق  بقه شقهرداری بنق ر  cngانجام کلیه امور بهره برداری , نگه داشت , تعمیرات , تجهیزات , تاسیسات و ابنیه جايگاه سوخت شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به               

از طريق برگزاری  فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکییی دولییت دسییتاد   , ، نگه اری ، تعمیرات و غیره   cngع گاز بوشهر واقع در انتهای بلوار شهی  قره ني مشتمل بر عرضه و توزي 

انبنییدی ليییل بییه سییامانه مییذکور بییه آدر  مطابق جییدوز زمواجد شرايط در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی اقدام نمايد . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آيد حقیقی و حقوقی متقاضی  به افراد  

www.setadiran.ir     و دريافییت گییوامی ام ییای  مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارک  اقدام نمائید.الزم است مزايده  گران در صییورت عییدم ع ییويت قبلییی بمراحییل  بییت نییام در سییايت مییذکور

 الکترونیکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند. 

 م ت قرارداد  مساحت ) متر مربع (  شماره فراخوان  ع پروژه موضو  دريف 
به   مبلغ پايه اجاره بها

 ) ريال ( صورت ماهیانه 

 

 صالحیت مورد نیاز 

مبلغ تضمین شرکت در  

 فراخوان 

1 

انجام کلیه امور بهره برداری , نگه داشت ,  

تعمیرات , تجهیزات , تاسیسات و ابنیه جايگاه  

بن ر بوشهر واقع   متعل  به شهرداری cngسوخت 

در انتهای بلوار شهی  قره ني مشتمل بر عرضه و  

 ، نگه اری ، تعمیرات و غیره cngتوزيع گاز 

۵۰۰1۰۰۵۷۰1۰۰۰۰1۷ 
متر مربع  7533/1089عرصه 

 متر مربع  85و اعیانی 
 ۰۰۰/۰۰۰/2۰۵ سال  يک /1

  صیتشخ نامه یگواه

از شرکت  تیصالح

پخش فرآورده   يمل

 ران يا ينفت یها

۰۰۰/۰۰۰/1۵۰ 
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