
 

 عمومی   مزایده فراخوان
از طريه  برزهراری  ارااهوام میهوام نه ا ن  ,   و تعمیرگاه موتووری شوهرداری واقع در خیابان شهید مطهری جنب مجتمع زیتونتجاری باب واحد  دو اجاره شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به  

اط ب  جدول زا نبنهدی ييهل به  نه ا ن  اهذکور به  ايط در ق لب قرارداد اج ره بدوم ااذ نرقفلم اقدام نی يد . لذا از کلی  اتق ضی م دموت ب  میل ام آيد تدارک ت الکترونیکم دولت )نت د(  ب  ااراد حقوقم و حقیقم واجد شر

اراحل ثبت ن م در ن يت اذکور و دري ات زواهم ااض ی الکترونیکم را جهت  لم ،زرام در صورت مدم مضويت قب ک  اقدام نی ئید.الزم انت ارايدهاراجع  و نسبت ب  دري ات انن د و ادار     www.setadiran.irآدرس  

 شرکت در ارايده احق  ن زند. 

 موقعیت مكانی پارتی شماره  شماره فراخوان  عنوان  یف رد
مدت  

 قرارداد 

مبلغ پایه اجاره  

بها به صورت  

 ماهیانه) ریال (

 مساحت 

 ) متر مربع ( 

مبلغ تضمین شرکت در  

 ال ( ) ری فراخوان

1 
اجاره واحد  

 تجاری 

 

5001005701000045 

5101005701000157 

خیابان شهید مطهری  

جنب مجتمع   –

 زیتون

 000/000/250 سال  یک/1
اتر اربع ب   80اس حت داالم حدود 

 اتر اربع نیم طبق  40انضی م 
000/000/200 

2 5101005701000156 

خیابان شهید مطهری  

جنب تعمیرگاه   –

 ری موتوری شهردا

 000/000/200 اتر اربع 62اس حت داالم حدود  000/000/160 سال  یک/1

   توضيحات:

 را دري ات نی يند. ارااوام انن د ن ا ن  الکترونیکم دولت ) نت د (  اراجع  ب  از طري   06/01/1402 مورخه یكشنبهروز  15ساعت تق ضی م ایتوانندحداکثر ت  اکلی    تاریخ فروش اسناد: -1

  از طري  ب رزذاری در ن ا ن  الکترونیک دولت  16/01/1402 مورخه چهارشنبهروز  15ن مت ت    :الزامی است . (    الف ت  )ارائه اسناد فیزیكی پاک  پاکتمهلت تحویل   -2

  19/01/1402مورخ  شنبه روز 10ساعتراس   تاریخ بازگشایی پیشنهادها: -3

 دام شهرداری.شهرداری ارکری بوشهرروبروی ای  مكان بازگشایی: -4

 آزاد انت. رايدهحضور نی يندز م شرکته  ب  در دنت داشتن اعرام ن ا  کتبم در جلس  ا درج شده انت.ارااوام  ن ير جرئی ت و شرايط در انن د  -5

 درج زرديده انت. www.Bushehr.irضین ً اتن آزهم در شبک  اطالع رن نم شهرداری بوشهر ب  آدرس: -6

 دوم ارايده ح ضر ب  انعق د قرارداد نشوند نپرده آن م ب  ترتیب ضبط اواهد شد.در صورتیک  برندز م اول و   -7

 در رد ي  قبول هر يک از پیشنه ده  اخت ر انت. شهرداری -8

 ب شد. ام  ارااوامهرين  درج آزهم در دو نوبت ب  مهده برندز م  -9

                                                                                                                               

 شهرداريو امور بين الملل   عمومی  روابط                                                                                                                                                                                                                                                           


