
 

 عمومی  مزایده تجدید آگهي 
را از یریر   ،  سراله  یرو /1بسرته یری یرو دوره    5درقالر  فرصرتها به منظور سازماندهی و ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغاتی ،بهره برردار  از     بوشهر در نظر دارد  بندر  شهرداري  اینكه  به  با توجه         

مي شود برراي رریرد اسرناد  هستند دعوت شرکت ها و کانون ها و موسساتی که دارا  مجوز انجام کار تبلیغاتی از سو  اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی از كلیه  لذا    .واگذار نمایدذیصالح     بهره بردار  بهزایده  برگزاري م
 مراجعه نمایند. www.setadiran.ir الکترو.نیو دولت ) ستاد ( به آدرس الکترونیکی از یری  سامانه  زایدهم
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 موقعيت مكاني  شماره مورد اجاره  شماره فراخوان  موضوع پروژه 
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 مبلغ تضمين
 )بلاير(

 مبلغ پايه مزايده 
 ) ماهيانه( به لاير 

 مبلغ پايه مزايده 
 ( به لاير ساليانه )

 000/000/952/2 000/000/246 000/000/300 سال  1 به شرح موجود در اوراق  ۵۱۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰42 ۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳ 2بسته شماره  1
 000/000/676/2 000/000/223 000/000/300 سال  1 به شرح موجود در اوراق  ۵۱۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰43 ۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳ 3بسته شماره  2
 000/000/694/2 000/500/224 000/000/300 سال  1 به شرح موجود در اوراق  ۵۱۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰44 ۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳ 4بسته شماره  3

 000/000/108/3 000/000/259 000/000/300 سال  1 به شرح موجود در اوراق  ۵۱۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰45 ۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳ 5بسته شماره  4
 000/000/660/3 000/000/305 000/000/300 سال  1 به شرح موجود در اوراق  ۵۱۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰46 ۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳ 6بسته شماره  5

  :توضیحات

در     -1 مشار  مزایدهتضمین شركت  اوراق  یا  اسالمي  مركزي جمهوري  بانك  نظارت  تحت  بانكي  غیر  مؤسسات  از  شده  نامه صادر  یا ضمانت  بانكي  نامه  به صورت ضمانت  بایست  به  مي  نقد  وجه  واریز  یا  سپرده شماره  كت 
 ارائه گردد. پست بانو   1000181356907

 را دریافت نمایند.  مزایده اسناد  از یری  سامانه الکترونیو دولت ) ستاد (   27/07/1401مورخ  شنبه  چهار روز 15ساعت تقاضیان میتوانندحداكثر تا  م تاریخ فروش اسناد: كلیه  -2
 ایده ( به اداره امور قراردادها و دریافت رسید الزامی است . ارائه اصل پاکت الف ) تضمین شرکت در مز   07/08/1401مورره   شنبه  روز 15ساعت  تا   :پاکتمهلت تحويل   -3
 شهرداري مركزي بوشهرروبروي میدان شهرداري. مكان بازگشايي:و  08/08/1401مورخ   شنبهیک روز /نه  9ساعت   تاريخ بازگشايي پيشنهادها: -4
 آزاد است.  زایدهدست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه م حضور نمایندگان شركتها با دردرج شده است. مزایدهسایر جزئیات و شرایی در اسناد   -5
 درج گردیده است.  www.Bushehrcity.irضمناً متن آگهي در شبكه ایالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس: -6
 در صورتیكه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتی  ضبی رواهد شد.  -7
 میباشد.  زایدهبه عهده برندگان م و چاپ بنر    در دو نوبتروزنامه هزینه درج آگهی  د یا قبول هر یك از پیشنهادها مرتار است.در ر شهرداري -8

 شهرداري و امور بین الملل   مومي روابی ع                                                                                                                                      

http://www.setadiran.ir/

