
 

 عمومی   مزایده  تجدید  فراخوان
از طريق برگزاری  فراخووا  مووو س مون ننه رودار ن  ,  تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی غرفهباب  ( هشت) 8اجاره شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به 

 طونبق جودوز ز ننبنودی  يول بوه مون ننه  وذ ور بوه آدر  س واجد شرايط در قنلب قرارداد اجنره بدو  اخذ مرقفلس اقدام نونيد . لذا از  لیه  تقنضین  دمو  به مول  س آيود الکترونیکس دولت )متند(  به افراد حقوقس و حقیق

www.setadiran.ir     راحل ثبت نونم در مونيت  وذ ور و درينفوت گوواضس ا ضونی الکترونیکوس را جهوت  م مضويت قبلس ، راجعه و نسبت به درينفت امنند و  دارک  اقدام نونئید.الزم امت  زايده  گرا  در صور  مد 

 شر ت در  زايده  حقق منزند. 

 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 

 احت مس

 ) متر مربع ( 

مبلغ تضمین  

شرکت در  

 ) ریال (  فراخوان

 5001005701000032 غرفه شماره یک   1

پایانه مسافربری برون  

 شهری 

 ) کروکی پیوست (  

 سال  یک /1

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

 000/000/40 50 000/000/264 000/000/22 5001005701000032 غرفه شماره دو  2

 000/000/40 37 000/000/240 000/000/20 5001005701000032 ه شماره سهغرف  3

 000/000/40 7 000/000/144 000/000/12 5001005701000032 غرفه شماره چهار   4

 000/000/40 7 000/000/144 000/000/12 5001005701000032 غرفه شماره شش   5

 000/000/40 35 000/000/216 000/000/18 5001005701000032 غرفه شماره هشت   6

 000/000/40 7 000/000/120 000/000/10 5001005701000032 غرفه شماره ده   7

 000/000/40 44 000/000/360 000/000/30 5001005701000032 غرفه شماره یازده   8

   توضيحات:

 را درينفت نونيند.  فراخوا  امنند  من ننه الکترونیکس دولت ) متند (    راجعه به   از طريق 28/09/1401  مورخه  دوشنبه  روز 15ساعت  تقنضین   یتوانندحدا ثر رن   لیه    تاریخ فروش اسناد: -1

 طريق بنرگذاری در من ننه الکترونیک دولت   از  10/10/1401  مورخه روز شنبه  15ساعت  رن   :الزامی است . (   الفت  )ارائه اسناد فیزیكی پاک  پاکتمهلت تحویل   -2

  11/10/1401مورخ   شنبه یك روز /نه صبح9ساعترا    یخ بازگشایی پیشنهادها:تار -3

 شهرداری  ر زی بوشهرروبروی  یدا  شهرداری.  مكان بازگشایی: -4

 آزاد امت.  زايده حضور نونيندگن  شر تهن بن در دمت داشتن  عرفس نن ه  تبس در جلسه   درج شده امت.فراخوا   منير جزئین  و شرايط در امنند  -5

 درج گرديده امت. www.Bushehr.irنً  تن آگهس در شبکه اطالع رمننس شهرداری بوشهر به آدر :ضون -6

 در صورریکه برندگن  اوز و دوم  زايده حنضر به انعقند قرارداد نشوند مپرده آنن  به ررریب ضبط خواضد شد.  -7

  یبنشد. فراخوا   نوبت به مهده برندگن     در رد ين قبوز ضر يک از پیشنهندضن  ختنر امت.ضزينه درج آگهس در دو  شهرداری -8

 شهرداري و امور بين الملل  روابط عمومی                                                                                                                                       


