
 

 عمومی    حراج فراخوان
سووا انه اوودارااک اون رین نوو  در بسوو ر از طريق برگزاری  فراخوان عمووو   , در ایام نوروز  اجاره زمین جهت استفاده پارکینگ عمومیشهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به 

 طابق جدیل ز انبنوودی ليوول بووه سووا انه سرقفل  اقدام نمايد . وذا از ال ه   قاض ان دعوک به عمل    آيد دیوت )س اد(  به افراد حقوق  ی حق ق  یاجد شرايط در قاوب قرارداد اجاره بدین اخذ 

ی   راجعه ی نسبت به دريافت اسناد ی  دارک  اقدام نمائ د.الزم است  زايده  گران در صورک عدم عضويت قبل  ، راحل ثبت نام در سايت  ووذاور     www.setadiran.ir ذاور به آدرس  

 دريافت گواه  ا ضای اون رین ن  را جهت شرات در  زايده  حقق سازند. 

 مدت قرارداد  موقعیت مكانی شماره فراخوان  موضوع پروژه 

برای     مبلغ پایه اجاره بها

 روز   30مدت 

 ) ریال (

 

 مساحت زمین 

 ) متر مربع ( 

مبلغ تضمین شرکت در  

 فراخوان 

اجاره زمین جهت استفاده  

 پارکینگ عمومی 
3001005701000003 

 پارک مرجان 

 روز 30

 000/000/50 مترمربع 1900 000/000/300

 000/000/50 مترمربع  1500 000/000/250 داخل پارک شغاب 

 000/000/50 مترمربع  2000 000/000/300 هتل جهانگردی قدیم 

 000/000/50 مترمربع  2000 000/000/300 پارک صدف 

 000/000/50 مترمربع  7000 000/000/500 دهكده گردشگری
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