
 

 عمومي  حراجفراخوان      
جهررر رهررال  ررا  را ناررزز  بهره برداري از غرفه هاي بهاره در ایاا اجاره زمین جهت بدينوسيله به اطالع شهروندان گرامي مي رساند شهرداري بندر بوشهر در نظررر دارد       

اقرردام نمايرردا اررذا از   رررا   نسبر به واگذاري امتياز بهرل برداري آن به بخش خصوصي از طريقل داير نمايد وايام نوروز غرهه هايي جهر عرضه هدايا و سوغات بوشهر به شرح جدو  ذي  در  مساهرين

الزم ا ام نمايندااقد درياهر اسناد و مدارکنسبر به  از طريق سامانه تداركات ااکترونيک دوار) ستاد(واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهر كسب اطالعات بيشتر    قيقي و  قوقي  كليه متقاضيان

 جهر شركر در مزايدل محقق سازندا اسر مزايدل گران در صورت عدم عضوير قبلي ،مرا ل ثبر نام در ساير مذكور و درياهر گواهي امضاي ااکترونيکي را
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 بوشهر 

 شماره فراخران    عنران ردیف 
مدت  

 اجاره
 متراژ) متر مربع ( شرح بسته مررد اجاره  

 نرخ پایه کارشناسی 

 ) ریال ( 

مین شرکت در تض 

 مزایده ) ریال ( 

1 
اجاره زمین جهت بهره  

 برداري از غرفه هاي بهاره  
 روز 30 3001005701000002

 120/ 000/000 800/ 000/000 متر مربع   1000 دود  دهکدل گردشگري 

 120/ 000/000 200/1/ 000/000 متر مربع   3000 دود  زمين جمعه بازار قديم  2

 120/ 000/000 600/ 000/000 متر مربع 400 دود  راهائلرواق سا لي بعد از  3


