
 

 عمومی   مزایده   فراخوان
از طريق  برزقراری  ارااقوام میقوام نق ا نه اقدار    ,  تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قرره نر  غرفهباب  ) نه (9اجاره  شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به  

اطق ب  جقدوز زا نبنقدی  يقل بقه نق ا نه اقذ ور بقه آدر  شرايط در ق لب قرارداد اج ره بدوم ااذ نرقفلم اقدام نی يد . لذا از  لیه اتق ضی م دمو  به میل ام آيقد الکترونیکم دولت )نت د(  به ااراد حقوقم و حقیقم واجد  

www.setadiran.ir     اراحل ثبت نق م در نق يت اقذ ور و دري اقت زقواضم ااضق ی الکترونیکقم را جهقت  قبلم ، اراجعه و نسبت به دري ات انن د و ادارک  اقدام نی ئید.الزم انت ارايده  زرام در صور  مدم مضويت

 شر ت در ارايده احق  ن زند. 

 مدت قرارداد  موقعیت مكان  شماره فراخوان  موضوع پروژه  یف رد
مبلغ پایه اجاره بها به  

 صورت ماهیانه) ریال ( 

مبلغ پایه اجاره بها به  

 ) ریال ( سالیانهصورت 

 مساحت 

 تر مربع ( ) م

مبلغ تضمین  

شرکت در  

 ) ریال (  فراخوان

 5001005701000022 غرفه شماره یک   1

پایانه مسافربری برون  

 شهری 

 ) کروک  پیوست (  

 سال  یک /1

000/000/10 000/000/120 7 000/000/40 

 000/000/40 37 000/000/240 000/000/20 5001005701000022 غرفه شماره دو   2

 000/000/40 7 000/000/144 000/000/12 5001005701000022 ه چهار  غرفه شمار  3

 000/000/40 11 000/000/180 000/000/15 5001005701000022 غرفه شماره پنج   4

 000/000/40 7 000/000/144 000/000/12 5001005701000022 غرفه شماره شش   5

 000/000/40 35 000/000/216 000/000/18 5001005701000022 غرفه شماره هشت   6

 000/000/40 35 000/000/180 000/000/15 5001005701000022 غرفه شماره نه   7

 000/000/40 7 000/000/120 000/000/10 5001005701000022 غرفه شماره ده   8

 000/000/40 44 000/000/360 000/000/30 5001005701000022 غرفه شماره یازده   9

   توضيحات:

 را دري ات نی يند. ارااوام  انن د ن ا نه الکترونیکم دولت ) نت د (   اراجعه به  از طري   23/07/1401  اوراهشنبه  روز    15ن مت تق ضی م ایتوانندحدا ثر ا  ا لیه    تاریخ فروش اسناد: -1

 طري  ب رزذاری در ن ا نه الکترونیک دولت    از   03/08/1401  اوراهشنبه  نه  روز   15ن مت ا    :الزام  است . (   الفت  )ارائه اسناد فیزیك  پاک  پاکتمهلت تحویل   -2

   04/08/1401اورخ    چه رشنبه  روز  /نه صبح9را  ن مت تاریخ بازگشای  پیشنهادها: -3

 شهرداری ار ری بوشهرروبروی ایدام شهرداری.  مكان بازگشای : -4

 آزاد انت.  رايده يندز م شر ته  ب  در دنت داشتن اعرام ن اه  تبم در جلسه احضور نی  درج شده انت.ارااوام  ن ير جرئی   و شرايط در انن د  -5

 درج زرديده انت. www.Bushehr.irضین ً اتن آزهم در شبکه اطالع رن نم شهرداری بوشهر به آدر : -6

 د.در صورایکه برندز م اوز و دوم ارايده ح ضر به انعق د قرارداد نشوند نپرده آن م به ارایب ضبط اواضد ش  -7

 ایب شد. ارااوام  در رد ي  قبوز ضر يک از پیشنه دض  اخت ر انت.ضرينه درج آزهم در دو نوبت به مهده برندز م    شهرداری -8

 شهرداري و امور بين الملل  می روابط عمو                                                                                                                                      


