
 

 عمومی   مزایده   فراخوان          
 و مجموعه پذیرایی   بازسازی و بهره برداری عمارت تاریخی بیلیارد به عنوان مجموعه اقامتی سنتی و بوم گردیشهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به                        

از طريق برگزاری  فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولتتت تستتتاده  بتته افتتراد (  به شهرداری  تقال  تجهیز و بازسازی , بهره برداری , پرداخت اجاره و ان)  R.O.L.Tروش  

   www.setadiran.irمطابق جدول زمانبندی ذيل به سامانه مذکور بتته آدر  اقدام نمايد . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آيد   فروشحقوقی و حقیقی واجد شرايط در قالب قرارداد  

مراحل ثبت نام در ستتايت متتذکور و دريافتتت گتتوا ی امضتتای الکترونیکتتی را  مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارک  اقدام نمائید.الزم است مزايده  گران در صورت عدم عضويت قبلی ،

 جهت شرکت در مزايده محقق سازند. 

مساحت مورد   شماره فراخوان  موضوع پروژه 

 (  اجاره ) متر مربع  

مبلغ پایه اجاره بها 

 به صورت ماهیانه

 برای سال اول  

 ) ریال ( 

  کل   برایاجاره بها  ه یمبلغ پا مدت قرارداد  

 ماه شمسی  120مدت 

 ( الی) ر  

مبلغ تضمین شرکت در  

 فراخوان ) ریال ( 

بازسازی و بهره برداری عمارت تاریخی  

بیلیارد به عنوان مجموعه اقامتی سنتی و بوم  

تجهیز و بازسازی ,  ) R.O.L.Tگردی روش 

به  بهره برداری , پرداخت اجاره و انتقال 

 ( شهرداری 

۵00100۵۷010000۴1 

 متر مربع   690عرصه : 

متر مربع   780:  یانیاع

در دو طبقه ت  مکف  

متر مربع و طبقه   420

 (متر مربع  360اول 

000/000/۵20 

 ماه شمسی   12۴

ماه   ۴) با احتساب 

 تنفس (  

923/۵69/188/1۷0 000/000/000/9 

  توضيحات:

 را دريافت نمايند. فراخوان اسناد سامانه الکترونیکی دولت ت ستاد ه  مراجعه به از طريق 23/11/1401مورخه يکشنبه  روز  15ساعت تقاضیان میتوانندحداکثر تا مکلیه  تاریخ فروش اسناد: -1

 از طريق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت 03/12/1401 مورخه  شنبهچهار روز 15ساعت تا  :ست . (  الزامی ا  الف ت )ارائه اسناد فیزیکی پاک پاکتمهلت تحویل  -2

  06/12/1401مورخ   شنبه روز10ساعترا   تاریخ بازگشایی پیشنهادها: -3

 شهرداری مرکزی بوشهرروبروی میدان شهرداری. مکان بازگشایی: -4

 آزاد است. زايدهحضور نمايندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه م ه است.درج شدفراخوان  ساير جزئیات و شرايط در اسناد  -5

 درج گرديده است. www.Bushehr.irضمناً متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدر : -6

 تیب ضبط خوا د شد.در صورتیکه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به تر  -7

 میباشد. فراخوان به عهده برندگان  روزنامه و بنر  زينه درج آگهی  در رد يا قبول  ر يک از پیشنهاد ا مختار است. شهرداری -8

 شهرداري و امور بين الملل  روابط عمومی                                                                                                                                       


