
 

 عمومی   مزایده   فراخوان          
از طريققب براقق اری  ورا ققوای ساققوه   قق ه نه , جهت  تهیته کیسته زبالته  کارخانه تولید کیسه زبالهبهره برداری از واگذاری  شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به                        

هطقق بب جققدوا زه نبنققدی  يققل بققه اقدام نا يد . لذا از کلیه هتق ضی ی دسوت به سال هقق  ديققد  وروشواجد شرايط در ق لب قرارداد  تدارک ت الکترونیک  دولت ) ت د(  به اوراد حقوق  و حقیق 

حققل تبققت نقق م در  قق يت هرا هراجعه و نسبت به دري وت ا ن د و هدارک  اقدام نا ئید.الزم ا ت ه ايده  ارای در صورت سدم سضويت قبل  ،   www.setadiran.ir  ه نه هذکور به ددرس 

 هذکور و دري وت اواه  اهض ی الکترونیک  را جهت شرکت در ه ايده هحقب   زند. 

 شماره فراخوان  موضوع پروژه 
 ماهیانه  اجاره بها به صورت  پایه  نرخ

 ) ریال ( 

 سالیانه اجاره بها به صورت  پایه  نرخ

 ) ریال (  
 مدت قرارداد  

مبلغ تضمین شرک  در  

 ( فراخوان ) ریال 

واگذاری کارخانه تولید کیسه زباله جه  

 تهیه کیسه زباله 
۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۱ 

 ۰۰۰/۰۰۰/۱6۰/2 سال اول  ۰۰۰/۰۰۰/۱8۰ سال اول 

 ۰۰۰/۰۰۰/۷6۰/2 سال دوم   ۰۰۰/۰۰۰/2۳۰ سال دوم   ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ سال  ۳

 ۰۰۰/۰۰۰/۳6۰/۳ سال سوم  ۰۰۰/۰۰۰/28۰ سال سوم 

  توضيحات:

 را دري وت نا يند. ورا وای ا ن د   ه نه الکترونیک  دولت )  ت د (  هراجعه به از طريب  26/09/1401هورخ  شنبه  روز 15  ست هیتوانندحداکثر ت  تق ضی ی هکلیه  تاریخ فروش اسناد: -1

 از طريب ب راذاری در   ه نه الکترونیک دولت   07/10/1401 هور ه  شنبهچه ر روز 15  ست ت   :الزامی اس  . (    الف   )ارائه اسناد فیزیکی پاک پاک مهل  تحویل  -2

 10/10/1401هورخ   شنبه روز 9راس   ست تاریخ بازگشایی پیشنهادها: -3

 شهرداری هرک ی بوشهرروبروی هیدای شهرداری. مکان بازگشایی: -4

 درج شده ا ت.ورا وای    ير ج ئی ت و شرايط در ا ن د  -5

 دزاد ا ت.  ايدهحضور نا يندا ی شرکته  ب  در د ت داشتن هعرو  ن هه کتب  در جلسه ه -6

 درج ارديده ا ت. www.Bushehr.irضان ً هتن داه  در شبکه اطالع ر  ن  شهرداری بوشهر به ددرس: -7

  واهد شد. در صورتیکه برندا ی اوا و دوم ه ايده ح ضر به انعق د قرارداد نشوند  پرده دن ی به ترتیب ضبط  -8

 در رد ي  قبوا هر يک از پیشنه ده  هخت ر ا ت. شهرداری -9

 هیب شد. ورا وای ه ينه درج داه  در دو نوبت به سهده برندا ی  -10
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