
 

 عمومی   مزایده   فراخوان        
از طريق برگزاری  فراخوان عمومی سامانه تدارکات ,      85/867واگذاری محوطه پارکینگ عمومی واقع در خیابان سنگی به مساحت  شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به  

مطللابق جللدوا زمانبنللدی اجاره بدون اخذ سرقفلی اقدام نمايد . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمللم مللی  يللد  الکترونیکی دولت )ستاد(  به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرايط در قالب قرارداد

در مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارک  اقدام نمائید.الزم است مزايده  گران در صورت عدم عضويت قبلللی رمراحللم نبللت نللام      www.setadiran.irذيم به سامانه مذکور به  درس  

 سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند. 

 

 مدت قرارداد  موقعیت مكانی شماره فراخوان  موضوع پروژه 

مبلغ پایه اجاره بها  

 به صورت ماهیانه 

 ) ریال (

 

 مساحت زمین 

 ) متر مربع ( 

مبلغ تضمین شرکت در  

 فراخوان 

واگذاری محوطه پارکینگ  

می واقع در خیابان  عمو

 سنگی  

 ۰۰۰/۰۰۰/8۰ مترمربع  85/867 ۰۰۰/۰۰۰/6۰ /یک  سال ۱ سنگی خیابان  5۰۰۱۰۰57۰۱۰۰۰۰2۱

  توضيحات:

 را دريافت نمايند. فراخواناسناد  مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت ) ستاد (  از طريق   20/07/1401 مورخه چهارشنبهروز  15ساعت کلیه متقاضیان میتوانندحداکثر تا  تاریخ فروش اسناد: -1

 از طريق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت   30/07/1401 مورخهشنبه  روز 15تا ساعت  :الزامی است . (    الف )ارائه اسناد فیزیكی پاکت  مهلت تحویل پاکت -2
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 درج شده است.فراخوان  ساير جزئیات و شرايط در اسناد  -5
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