
 

 عمومی  تجدید مزایده  فراخوان
 

از طريق برگزاری  فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکیی دولیت ,   سطح شهر بوشهر فضای سبز عدد کیوسک واقع در    24  زمین جهت بهره برداری از  اجارهشهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به  

   www.setadiran.irمطابق جدول زمانبندی ذيل به سامانه میذکور بیه آدر  لی اقدام نمايد . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آيد )ستاد(  به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرايط در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقف

 فت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند. و دريا مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارک  اقدام نمائید.الزم است مزايده  گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور

 مدت قرارداد  موقعیت مكاني شماره فراخوان  عنوان مزایده   
 مساحت مورد اجاره  

 ) متر مربع ( 
مبلغ پایه اجاره بها به  

 صورت ماهیانه) ریال ( 

مبلغ تضمین شرکت در  

 ) ریال (  فراخوان

   زمین جهت بهره برداری از اجاره

عدد کیوسک واقع در فضای سبز   24

   سطح شهر بوشهر  
5001005701000039 

 سطح شهر  فضای سبز 

 ) جدول پیوست (  
 / دو  سال 2

6=3*2   

 

متر مربع   6معادل   
 000/000/40 شرح جدول پیوست 

   توضيحات:

 را دریافت نمایند. فراخوان اسناد سامانه الكترونیكي دولت ) ستاد (  مراجعه به از طریق  08/11/1401 مورخه شنبهروز  15ساعت تقاضیان میتوانندحداکثر تا متاریخ فروش اسناد: کلیه  (1

 از طریق بارگذاری در سامانه الكترونیک دولت   18/11/1401 مورخه شنبهسه روز  15ساعت : تا الزامي است . (    الف ت )ارائه اسناد فیزیكي پاک پاکتمهلت تحویل  (2

 19/11/1401مورخ  چهارشنبه روز / نه صبح 9راس ساعت دها: تاریخ بازگشایي پیشنها (3

 د ( بارگذاری گردد . تا پايان وقت اداری مورخ درج شده در جدول .ضمناً تصوير پاکت الف و ساير پاکات ب و ج در سامانه الکترونیکی دولت ) ستا -محل وآخرين مهلت تحويل اسناد ) شامل اصل پاکت الف ( : اداره امور پیمان شهرداری بندر بوشهر  (4

 پست بانك ارائه گردد.   1000181356907کت يا واريز وجه نقد به حساب  سپرده شماره می بايست به صورت ضمانت نامه بانکی يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانك مرکزی جمهوری اسالمی يا اوراق مشار مزايدهتضمین شرکت در   (5

 ی بندر بوشهر می باشد . و تحويل اسناد سامانه تدارکات الکترونیك دولت ) ستاد( و محل گشايش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهردار محل دريافت (6

 07733340571اداره امور پیمان تلفن:  –طبقه دوم  –شهرداری مرکزی  –میدان شهرداری  –و ارائه پاکت الف: آدر  : بوشهر  مزايده گذار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد  مزايدهاطالعات دستگاه  (7

 85193768و  88969737دفتر ثبت نام:    021-41934اطالعات تما  سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تما  :  (8

 مکان بازگشايی: شهرداری مرکزی بوشهرروبروی میدان شهرداری. (9

 آزاد است. زايدهحضور نمايندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه م درج شده است.فراخوان جزئیات و شرايط در اسناد  ساير (10

 درج گرديده است. www.Bushehr.irضمناً متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدر : (11

 ه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.در صورتیکه برندگان اول و دوم مزايده حاضر ب  (12

 در رد يا قبول هر يك از پیشنهادها مختار است. شهرداری (13

 میباشد. فراخوان هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان  (14

 

 شهرداري و امور بين الملل   روابط عمومی 
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 ردیف 
کد 

 شناسایی  
 کاربري   موقعیت  

اجاره بها ماهيانه   utmمختصات 

 ) ریال (   1401

اجاره بها ساالنه  

 ) ریال ( 1401

اجاره بها سال  

 دوم ) ریال (  

اجاره بها دو  

 ساالنه ) ریال (  

تضمين شرکت در 

 N E مزایده ) ریال (  

1 1 
خیابان امام رضا، خیابان شهدای نیدی، 

 پارک نیدی
 40,000,000 154,440,000 84,240,000 70,200,000 5,850,000 483662 3202775 تنقالت

2 23 
خیابان دهقان ابتدای بلوار ولیعصر 

 مجاور زمین چمن مصنوعی 
 40,000,000 211,200,000 115,200,000 96,000,000 8,000,000 484293 3206405 تنقالت

 40,000,000 567,600,000 309,600,000 258,000,000 21,500,000 483518 3207450 تنقالت پارک باسیدون 27 3

 40,000,000 699,600,000 381,600,000 318,000,000 26,500,000 483287 3207178 تنقالت پارک سیادت  28 4

5 29 
روبه روی شورای اسالمی، ابتدای 

 پارک شورا
 40,000,000 462,000,000 252,000,000 210,000,000 17,500,000 483287 3207178 تنقالت

6 31 
روبه روی کوچه نسیم  وامپارک ق 

1 
 40,000,000 462,000,000 252,000,000 210,000,000 17,500,000 483281 3206568 تنقالت

 40,000,000 409,200,000 223,200,000 186,000,000 15,500,000 483175 3206313 تنقالت روی ساحل(پارک پرندگان )روبه 36 7

 40,000,000 363,000,000 198,000,000 165,000,000 13,750,000 482087 3204002 تنقالت پارک صدف  41 8

 40,000,000 363,000,000 198,000,000 165,000,000 13,750,000 481967 3203993 تنقالت پارک صدف قبل از رستوران سیاف  42 9

 40,000,000 475,200,000 259,200,000 216,000,000 18,000,000 484084 3203924 گل فروشی  خیابان امام پارک فاطمیه 70 10

11 76 
روی خیابان امام پارک ايمان روبه

 مصلی 
 40,000,000 343,200,000 187,200,000 156,000,000 13,000,000 483714 3205920 تنقالت

 40,000,000 204,600,000 111,600,000 93,000,000 7,750,000 483869 3204365 تنقالت پارک يادگار امام 91 12
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 40,000,000 277,200,000 151,200,000 126,000,000 10,500,000 483082 3203710 تنقالت پارک نسترن 93 13

14 107 
نوار ساحلی پارک مرواريد بعد از  

 نفتکش 
 40,000,000 264,000,000 144,000,000 120,000,000 10,000,000 481362 3200307 تنقالت

 40,000,000 264,000,000 144,000,000 120,000,000 10,000,000 482243 3198644 تنقالت پارک شغاب  109 15

16 110 
بلوار خلیج فار  نبش خیابان شهدای  

 11دوا  قبل از دريا 
 40,000,000 264,000,000 144,000,000 120,000,000 10,000,000 482296 3198582 تنقالت

17 111 
بلوار خلیج فار  نبش خیابان شهدای  

 دوا  
 40,000,000 264,000,000 144,000,000 120,000,000 10,000,000 482300 3198577 التتنق

 40,000,000 264,000,000 144,000,000 120,000,000 10,000,000 482116 3198482 تنقالت داخل پارک شغاب  112 18

19 116 
-پارک شهید ماهینی نبش خیابان آتش

 نشانی
 تنقالت

3198716 483722 
9,750,000 117,000,000 140,400,000 257,400,000 40,000,000 

 40,000,000 198,000,000 108,000,000 90,000,000 7,500,000 484722 3197130 تنقالت پارک بهزاد 129 20

 40,000,000 132,000,000 72,000,000 60,000,000 5,000,000 483896 3196988 تنقالت کوی ريشهر قبل از پارک ريشهر  130 21

 40,000,000 250,800,000 136,800,000 114,000,000 9,500,000 483532 3196703 تنقالت پارک ريشهر 131 22

23 90 
  -خیابان رفعت آزاد )خیبر( پارک خیبر 

 راه بهمنی جابه جايی به سه
 40,000,000 198,000,000 108,000,000 90,000,000 7,500,000 484134 3198622 تنقالت

24 60 
خیابان توحید پارک آزادگان به  در

 يابدضلع جنوب غربی پارک انتقال می 
 40,000,000 198,000,000 108,000,000 90,000,000 7,500,000 484557 3204667 تنقالت

 


