
 

 عمومی   مزایده  فراخوان
باه   یاباانیخ یمجموعه غذاها یجهت راه انداز یاز دو عدد سوله مستقر در نوار ساحل   یو بهره بردار  یبازسازشهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به                        

از طريق برگزاری  فراخوان عمومی سامانه تدددارتاا اترورینیرددی دیتددت  ( R.O.L.Tشو انتقال )رو یو پرداخت اجاره به شهردار یگذار  هی،سرمای، بازساز  زیصورت تجه

مطددابق جدددیا زمانبندددی  يدد  بدده سددامانه مددذتور بدده  در  اقدام نمايد . تذا از تلیه موقاضیان دعوا بدده عمدد  مددی  يددد   فریش)سواد(  به افراد حقوقی ی حقیقی یاجد شرايط در قاتب قرارداد  

www.setadiran.ir   ، مراح  ثبت نام در سايت مذتور ی دريافددت گددوا ی  مراجعه ی نسبت به دريافت اسناد ی مدارک  اقدام نمائید.الزم است مزايده  گران در صورا عدم عضويت قبلی

 امضای اترورینیری را جهت شرتت در مزايده محقق سازند. 

مساحت مورد   شماره فراخوان  موضوع پروژه  ردیف  

   اجاره ) متر مربع (
مبلغ پایه اجاره بها به  

 صورت ماهیانه) ریال ( 

مبلغ پایه اجاره بها به صورت  

 ) ریال (  در سال اول سالیانه 
مبلغ تضمین شرکت در  

 فراخوان ) ریال ( 

 سوته ایا ) سمت درب پايگاه  وايی ایتین سوته (  1

5001005701000035 

 مور مربع  440

 000/000/500 000/000/336/6 000/000/528 مور 8*55ابعاد 

 سوته دیم ) از سمت درب پايگاه  وايی دیمین سوته (  2
 مور مربع  390

 000/000/500 000/000/300/6 000/000/525 مور 5.2*75ابعاد 

  توضيحات:

 را دريافت نمايند. فراخوان اسناد سامانه اترورینیری دیتت ) سواد (  مراجعه به از طريق 17/10/1401مورخه شنبه ریز 15ساعت وقاضیان میووانندحداتثر تا متلیه  تاریخ فروش اسناد: -1

 از طريق بارگذاری در سامانه اترورینیک دیتت 27/10/1401 مورخه  شنبهسه  ریز 15ساعت تا  :الزامی است . (    الف ت )ارائه اسناد فیزیکی پاک پاکتمهلت تحویل  -2

  28/10/1401مورخ  شنبهارچه ریز 9ساعترا   تاریخ بازگشایی پیشنهادها: -3

 شهرداری مرتزی بوشهرریبریی میدان شهرداری. مکان بازگشایی: -4

  زاد است. زايدهحضور نمايندگان شرتوها با در دست داشون معرفی نامه توبی در جلسه م درج شده است.فراخوان  ساير جزئیاا ی شرايط در اسناد  -5

 درج گرديده است. www.Bushehr.irر به  در :ضمناً مون  گهی در شبره اطالع رسانی شهرداری بوشه -6

 در صورتیره برندگان ایا ی دیم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  نان به ترتیب ضبط خوا د شد.  -7

 میباشد. فراخوان به عهده برندگان  ریزنامه ی بنر  زينه درج  گهی  در رد يا قبوا  ر يک از پیشنهاد ا مخوار است. شهرداری -8

 شهرداري و امور بين الملل  روابط عمومی                                                                                                                                       


