
 

 عمومی   مزایده تجدید  فراخوان        
از طريققب براقق اری  ,  متر  م برع بره ترورا ا رار   1400واگذاری محوطه پارکینگ عمومی واقع در خیابان شهدا به مساحت   شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به

واجد شرايط در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی اقدام نمايد . لذا از کلیه متقاضیان دعققوت بققه عمقق  فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  به افراد حقوقی و حقیقی 

مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارک  اقققدام نمادیققد.ازم اسققت م ايققده  اققران در  ققورت عققدم      www.setadiran.irمطابب جدول زمانبندی ذي  به سامانه مذکور به آدرس  می آيد  

 عضويت قبلی ،مراح  ثبت نام در سايت مذکور و دريافت اواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در م ايده محقب سازند. 

 

 مدا ق ارداد  موقعیت مكانی شمار  ف اخوان  موضوع پ وژ  

مبلغ پایه ا ار  بها به  

 تورا ماهیانه 

 ) ریال (

 

 مساحت زمین 

 ) مت  م بع ( 

مبلغ تضمین ش کت در  

 ف اخوان 

وااذاری محوطه پارکینگ عمومی 

واقع در خیابان شهدا به مساحت  

 متر مربع به  ورت اجاره  1400

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰40 

خیابان شهدا بازار میو    

ف وشان پارکینگ عمومی  

 دریابیگ د  
 000/000/60 مت م بع  1400 000/000/65 /یک  سال 1

  توضيحات:

 از طريب  مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت ) ستاد ( اسناد  فراخوان را دريافت نمايند.  16/11/1401مورخه  یكشنبهروز  15ساعت کلیه متقاضیان میتوانندحداکثر تا  تاریخ ف وش اسناد: -1

 از طريب باراذاری در سامانه الکترونیک دولت   26/11/1401مورخه  چهارشنبه روز 15تا ساعت  مهلت تحویل پاکت )ارائه اسناد فیزیكی پاکت  الف  الزامی است . (  : -2

  30/11/1401مورخ  یكشنبه روز تبح 9ساعتراس  تاریخ بازگشایی پیشنهادها: -3

 شهرداری مرک ی بوشهرروبروی میدان شهرداری. مكان بازگشایی: -4

 درج شده است.فراخوان  ساير ج دیات و شرايط در اسناد  -5

 شتن معرفی نامه کتبی در جلسه م ايده آزاد است.حضور نماينداان شرکتها با در دست دا -6

 درج ارديده است. www.Bushehr.irضمناً متن آاهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس: -7

 در  ورتیکه برنداان اول و دوم م ايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.  -8

 ر يک از پیشنهادها مختار است.شهرداری در رد يا قبول ه -9

 میباشد. فراخوان ه ينه درج آاهی در دو نوبت به عهده برنداان  -10

 اري شهردو امور بين الملل  روابط عمومی                                                                                                                                       


