
 

 عمومی    حراج فراخوان
از ,  واگذاری امتیاز بهره برداری از گرمابه های عمومی واقع در  پارکهای سطح شهر ) پارک مادر و پارک خلیی  ایار(   شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت بهه  

قی و حقیقی واجد شرايط در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی اقدام نمايههد ل لههذا از کلیهه  سامان  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  ب  افراد حقودر بستر  طريق برگزاری  فراخوان عمومی  

مراجع  و نسبت ب  دريافت اسناد و مههدار   اقههدام نماالیههدلتزم اسههت مزايههده     www.setadiran.irمطابق جدول زمانبندی ذيل ب  سامان  مذکور ب  آدرس متقاضیان دعوت ب  عمل می آيد  

 ر صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازندل گران د

 مدت قرارداد  موقعیت مكانی شماره اراخوان  موضوع پروژه 

برای     مبلغ پایه اجاره بها

 روز   30مدت 

 ) ریال  

 

 تعداد چشمه  

 

مبلغ تضمین شرکت در  

 ن اراخوا

بهره برداری از گرمابه های  

عمومی واقع در  پارکهای  

 سطح شهر  

300۱00۵۷0۱00000۱ 

 پارک مادر 

 روز 30

 000/000/۷0 چشمه   ۱0 000/000/۷00

 000/000/۷00 پارک خلی  اار( 
 چشمه   ۱0

000/000/۷0 
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