
 

 عمومی   مزایده   فراخوان          
از طريق برگزاری  فراخووواع وموووام نوو ا نه ,  متر مربع  1000واگذاری جایگاه استقرار تاکسی سرویس ترمینال به مساحت   شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به              

دارای پروانه بهره برداری از شوورکت حموون و نقوون اسوو فر دروع شووهری بووه نم ينوودگم از نوو زا ع اووديريت و نظوو رت بوور حقیقم و حقوقم اتق ضم تدارک ت الکترونیکم دولت )نت د(  به افراد  

 ا نه اووذکور بووه اط بق جدول زا نبندی ذين به نوو واجد شرايط در ق لب قرارداد اج ره بدوع اخذ نرقفلم اقدام نم يد . لذا از کلیه اتق ضی ع دووت به ومن ام آيد و  ت کسیرانم شهرداری بوشهر  

و دري فووت  اراجعه و نسبت به دري فت انن د و ادارک  اقدام نم ئید.الزم انت ازايده  گراع در صورت ودم وضويت قبلم ،اراحن ثبت ن م در نوو يت اووذکور     www.setadiran.irآدرس  

 گواهم ااض ی الکترونیکم را جهت شرکت در ازايده احقق ن زند. 

 مدت قرارداد  موقعیت مكانی راخوان شماره ف موضوع پروژه  دریف 

  مبلغ پایه اجاره بها

 به صورت ماهیانه  

 ) ریال (   

 مساحت زمین 

 ) متر مربع ( 

مبلغ تضمین شرکت در  

 فراخوان 

واگذاری جایگاه استقرار تاکسی   1

متر   1000سرویس ترمینال به مساحت 

 مربع   

5001005701000037 

ایداع آزادی بلوار شهید  

اس فربری  قره نم پ ي نه 

 بروع شهری 
 000/000/60 مترمربع  1000 000/000/40 ماه 12

  توضيحات:

 را دري فت نم يند. فراخواع انن د ن ا نه الکترونیکم دولت ) نت د (  اراجعه به از طريق   01/11/1401 مورخه شنبه  روز 15ساعت تق ضی ع ایتوانندحداکثر ت  اکلیه  تاریخ فروش اسناد: -1

 از طريق ب رگذاری در ن ا نه الکترونیک دولت    11/11/1401 مورخه سه شنبه روز 15ساعت ت   :الزامی است . (    الف ت )ارائه اسناد فیزیكی پاک پاکتمهلت تحویل  -2

  12/11/1401مورخ شنبه چهار وزر/ ده 10ساعت راس  تاریخ بازگشایی پیشنهادها: -3

 ع شهرداری.شهرداری ارکزی بوشهرروبروی ایدا مكان بازگشایی: -4

 درج شده انت.فراخواع  ن ير جزئی ت و شرايط در انن د  -5

 آزاد انت. زايدهحضور نم يندگ ع شرکته  ب  در دنت داشتن اعرفم ن اه کتبم در جلسه ا -6

 درج گرديده انت. www.Bushehr.irضمن ً اتن آگهم در شبکه اطالع رن نم شهرداری بوشهر به آدرس: -7

 م ازايده ح ضر به انعق د قرارداد نشوند نپرده آن ع به ترتیب ضبط خواهد شد.در صورتیکه برندگ ع اول و دو   -8

 در رد ي  قبول هر يک از پیشنه ده  اخت ر انت. شهرداری -9

 ایب شد. فراخواع هزينه درج آگهم در دو نوبت به وهده برندگ ع  -10

 شهرداري و امور بين الملل  روابط عمومی                                                                                                                                       


