
 

 عمومي  مزایده آگهي تجدید 

از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا از كليهه مقاايهيان  باب واحد تجاری 5ششدانگ عرصه و اعیان فروش مزایده نسبت به زير بدينوسيله به اطالع شهروندان گرامي مي رساند شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد به شرح جدول 
يمناً كليه  مراحل  برگزاري مزايده از دريافت اسهناد اها  نمايند.اقدام  www.setadiran.ir الکقرو.نيک دولت ) سقاد ( به آدرس الکقرونيکي از طريق سامانه  زايدهبراي خريد اسناد مبه عمل مي آيد حاياي و حاوقي واجد شرايط دعوت 
انجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحهل ببهت نهام در سهايت مهذكور و دريافهت گهواهي امضهاي   از طريق درگاه سامانه اداركات الکقرونيکي دولت ) سقاد (ارائه پيشنهاد قيمت وبازگشايي پاكات 

 الکقرونيکي را جهت شركت در مزايده محاق سازند. 
 

 موقعیت  پالک ثبتی  شماره فراخوان  موضوع  ردیف  
 مساحت 

 )متر مربع (  

 قیمت کارشناسی  

 ) پایه (ریال  

مبلغ تضمین شرکت در  

 مزایده ) ریال (  

1 

فروش واحد 

 تجاری 
2001005701000007 

156/718 مرکز خرید کسری    –میدان امام خمینی    7/16  000/000/000/12 000/000/600 

 2 155/718 23/ 39 مرکز خرید کسری   –میدان امام خمینی    000/000/370/16 000/000/900 

3 127/718 83/23 مرکز خرید کسری   –میدان امام خمینی    000/000/100/19 000/000/000/1 

4 126/718 41/26 مرکز خرید کسری   –میدان امام خمینی    000/000/130/21 000/000/100/1 

5 21/4243 69/66 میدان انقالب خیابان نادر    000/000/700/26 000/000/400/1 

   توضيحات:
پست   100018135607يز وجه ناد به حساب  سپرده شماره    كت يا وارمي بايست به صورت يمانت نامه بانکي يا يمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانکي احت نظارت بانک مركزي جمهوري اسالمي يا اوراق مشار  مزايدهاضمين شركت در     -1

 ارائه گردد.   بانک

 را دريافت نمايند. مزايده اسناد  از طريق سامانه الکقرونيک دولت ) سقاد (  19/11/1401مورخ شنبه چهارروز  15ساعت قااييان ميقوانندحداكثر اا مكليه   تاریخ فروش اسناد: -2

به صورت فیزیکی در اداره امور پیمااان شااهرداری بناادر بوشااهر و     تحویل اصل پاکت ضمانت نامه از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت و      30/11/1401شنبه  یک  روز  15ساعت  : تا  ات  پاکمهلت تحویل   -3

 دریافت رسید . 

 10/ دهساعت   01/12/1401 شنبه مورخ دو روز  تاریخ بازگشایی پیشنهادها: -4

 شهرداري مركزي بوشهرروبروي ميدان شهرداري.  مکان بازگشایی: -5

 درج شده است.  مزايده ساير جزئيات و شرايط در اسناد  -6

 آزاد است.  زايده حضور نمايندگان شركقها با در دست داشقن معرفي نامه كقبي در جلسه م -7

 درج گرديده است. www.Bushehr.irيمناً مقن آگهي در شبکه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس: -8

 ن به ارايب يبط خواهد شد.در صورايکه برندگان اول و دوم مزايده حاير به انعااد قرارداد نشوند سپرده آنا  -9

 در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مخقار است.  شهرداري -10

 ميباشد. زايده هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان م -11

 باشد. يم  07733340571و الفن   مانيطباه دوم اداره امور پ يشهردار يقمان مركزساخ يشهردار  داني))الف(( به شرح بوشهر م  يو ارائه پاكقها  ده يدر خصوص اسناد مزا شقرياطالعات ب افتيگر جهت در ده يآدرس دسقگاه مزا -12

 عمومي  و امور بين الملل شهرداريروابط                                                                                    021-41934: مركز الفن www.setadiran.irدر سامانه  تياماس سامانه سقاد جهت انجام مراحل عضو   اطالعات -13
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