
 

 عمومی   مزایده   فراخوان
از طريق برگزااری  رراوزواع ومزو   ,  در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نیبه صورت اجاره  تجاری    غرفهباب  یک    واگذاریشهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به  

 طابق جدول ز انبندی ذيل به سا انه  ذکور حقیق  واجد شرايط در قالب قرارداد اجاره بدوع اوذ سرقفل  اقدام نمايد . لذا از کلیه  تقاضیاع دووت به ومل    آيد سا انه تدارکات الکترونیک  دولت )ستاد(  به ارراد حقوق  و  

 راحل ثبت نام در سايت  ذکور و دريارزت گزوا   ا ضزای الکترونیکز  را  ت ودم وضويت قبل  ، راجعه و نسبت به دريارت اسناد و  دارک  اقدام نمائید.الزم است  اايده  گراع در صور     www.setadiran.irبه آدرس  

 جهت شرکت در  اايده  حقق سازند. 

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

 صورت ماهیانه) ریال ( 

مبلغ پایه اجاره بها به  

 ( ) ریال سالیانهصورت 

 مساحت 

 ) متر مربع ( 

مبلغ تضمین  

شرکت در  

 ) ریال (  فراخوان

1 
غرفه شماره 

 هفت
5001005701000034 

پایانه مسافربری برون  

 شهری 

 ) کروکی پیوست ( 

 000/000/40 48 000/000/300 000/000/25 /یک  سال1

   توضيحات:

 را دريارت نمايند.  رراوواع اسناد سا انه الکترونیک  دولت ) ستاد (    راجعه به   از طريق 03/10/1401  مورخه  شنبه روز  15ساعت  تقاضیاع  یتوانندحداکثر تا  کلیه    تاریخ فروش اسناد: -1

 طريق بارگذاری در سا انه الکترونیک دولت  از  14/10/1401  مورخه شنبه  چهارروز  15ساعت  تا   :الزامی است . (   الفت  )ارائه اسناد فیزیكی پاک  پاکتمهلت تحویل   -2

  17/10/1401مورخ   شنبه  روز /نه صبح9ساعتراس   ریخ بازگشایی پیشنهادها:تا -3

 شهرداری  رکای بوشهرروبروی  یداع شهرداری.  مكان بازگشایی: -4

 آزاد است.  اايده حضور نمايندگاع شرکتها با در دست داشتن  عرر  نا ه کتب  در جلسه   درج شده است.رراوواع  ساير جائیات و شرايط در اسناد  -5

 درج گرديده است. www.Bushehr.ir  تن آگه  در شبکه اطالع رسان  شهرداری بوشهر به آدرس:ضمناً -6

 در صورتیکه برندگاع اول و دوم  اايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آناع به ترتیب ضبط ووا د شد.  -7

  یباشد. رراوواع  نوبت به وهده برندگاع  در رد يا قبول  ر يک از پیشنهاد ا  ختار است. اينه درج آگه  در دو    شهرداری -8

 شهرداري و امور بين الملل  روابط عمومی                                                                                                                                       


