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از طريق برگزاری  فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  به افرراد قورو ی و قویوری    ,   سطح شهر بوشهر فضای سبز عدد کیوسک واقع در  42اجاره شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به 

مراجعه و نسبت به دريافت اسناد    www.setadiran.irمطابق جدول زمانبندی ذيل به سامانه مذکور به آدرس کلیه متواضیان دعوت به عمل می آيد واجد شرايط در  الب  رارداد اجاره بدون اخذ سر فلی ا دام نمايد . لذا از 

 ی را جهت شرکت در مزايده محوق سازند. کو مدارک  ا دام نمائید.الزم است مزايده  گران در صورت عدم عضويت  بلی ،مراقل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونی

 مدت قرارداد موقعیت مكاني شماره فراخوان عنوان مزایده  
 مساحت مورد اجاره 

 ) متر مربع (
مبلغ پایه اجاره بها به 

 صورت ماهیانه) ریال (

مبلغ تضمین شرکت در 

 ) ریال ( فراخوان

عدد کیوسک واقع در  42اجاره 

  فضای سبز سطح شهر بوشهر  
۰۰۰۰۰۰۰۷۰۵۰۰۰۰۵2 

 سطح شهر فضای سبز 

 ) جدول پیوست ( 
 / دو  سال4

6=3*4  

 

متر مربع  6معادل   

 ۰۰۰/۰۰۰/2۰ شرح جدول پیوست 

   توضيحات:

 را دریافت نمایند. فراخوان اسناد ستاد ( سامانه الكترونیكي دولت )  مراجعه به از طریق  4۷/۰6/۵2۰۵ مورخهشنبه یكروز  ۵۰ساعت تقاضیان میتوانندحداکثر تا متاریخ فروش اسناد: کلیه  (۵

 از طریق بارگذاری در سامانه الكترونیک دولت   ۰0/۰۷/۵2۰۵ مورخه روز شنبه  ۵۰ساعت : تا الزامي است . (    الف ت )ارائه اسناد فیزیكي پاک پاکتمهلت تحویل  (4

 ۵۰/۰۷/۵2۰۵مورخ شنبه یك روز 8راس ساعتتاریخ بازگشایي پیشنهادها:  (3

 گردد . تا پايان و ت اداری مورخ درج شده در جدول .ضمناً تصوير پاکت الف و ساير پاکات ب و ج در سامانه الکترونیکی دولت ) ستاد ( بارگذاری  -آخرين مهلت تحويل اسناد ) شامل اصل پاکت الف ( : اداره امور پیمان شهرداری بندر بوشهرمحل و  (2

 پست بانك ارائه گردد.   1000131810001ود به قساب  سپرده شماره ضمانت نامه بانکی يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانك مرکزی جمهوری اسالمی يا اوراق مشارکت يا واريز وجه نتضمین شرکت در  منا صه می بايست به صورت  (۰

 شايش پیشنهاد ها سالن جلسات وا ع در طبوه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد . محل دريافت و تحويل اسناد سامانه تدارکات الکترونیك دولت ) ستاد( و محل گ (6

 01188830111تلفن:  اداره امور پیمان –طبوه دوم  –شهرداری مرکزی  –میدان شهرداری  –و ارائه پاکت الف: آدرس : بوشهر  مزايده گذار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد  مزايدهاطالعات دستگاه  (۷

 31108103و  33000181دفتر ثبت نام:    021-31083اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراقل عضويت در سامانه : مرکز تماس :  (8

 مکان بازگشايی: شهرداری مرکزی بوشهرروبروی میدان شهرداری. (0

 آزاد است. زايدهشرکتها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه م قضور نمايندگان درج شده است.فراخوان ساير جزئیات و شرايط در اسناد  (۵۰

 درج گرديده است. www.Bushehr.irضمناً متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس: (۵۵

 در صورتیکه برندگان اول و دوم مزايده قاضر به انعواد  رارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.  (۵4

 میباشد. فراخوان در رد يا  بول هر يك از پیشنهادها مختار است.هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان  داریشهر (۵3

 شهرداريامور بين الملل و  روابط عمومی                                                                                                                                       
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 ردیف 
کد 

 شناسایی 
 کاربري  موقعيت 

اجاره بها ماهيانه  utmمختصات 

 ) ریال (  1041

اجاره بها ساالنه 

 ) ریال (1041

اجاره بها سال 

 دوم ) ریال ( 

اجاره بها دو 

 ساالنه ) ریال ( 

تضمين شرکت در 

 N E مزایده ) ریال ( 

1 
1 

شهدای نیدی، خیابان امام رضا، خیابان 

 پارک نیدی
 تنوالت




2 
23 

خیابان دهوان ابتدای بلوار ولیعصر 

 مجاور زمین چمن مصنوعی
 تنوالت




 تنوالت پارک باسیدون 27 3

 تنوالت پارک سیادت 28 4

5 
29 

روبه روی شورای اسالمی، ابتدای 

 پارک شورا
 تنوالت




6 

31 

روبه روی کوچه نسیم  پارک  وام

1 
 تنوالت




 تنوالت روی ساقل(پارک پرندگان )روبه 36 7

 تنوالت پارک صدف 41 8

 تنوالت پارک صدف  بل از رستوران سیاف 42 9

 گل فروشی خیابان امام پارک فاطمیه 70 10

11 
76 

روی خیابان امام پارک ايمان روبه

 مصلی
 تنوالت




 تنوالت ر امامپارک يادگا 91 12

 تنوالت پارک نسترن 93 13
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14 
107 

نوار ساقلی پارک مرواريد بعد از 

 نفتکش
 تنوالت

 تنوالت پارک شغاب 109 15

16 
110 

بلوار خلیج فارس نبش خیابان شهدای 

 11دواس  بل از دريا 
 تنوالت

17 
111 

بلوار خلیج فارس نبش خیابان شهدای 

 دواس
 تنوالت

 تنوالت داخل پارک شغاب 112 18

19 
116 

-پارک شهید ماهینی نبش خیابان آتش

 نشانی
 تنوالت

 تنوالت پارک بهزاد 129 20
 تنوالت ارک ريشهرکوی ريشهر  بل از پ 130 21
 تنوالت پارک ريشهر 131 22

23 
90 

 -خیابان رفعت آزاد )خیبر( پارک خیبر

 راه بهمنیجابه جايی به سه
 التتنو

24 
60 

در خیابان توقید پارک آزادگان به 

 يابدضلع جنوب غربی پارک انتوال می
 تنوالت

  
  

 


