
 

 عمومی   مزایده   فراخوان        
 70پارکینگ طبقاتی عمومی واقع در بلوار طالقانی جنب مسجد جامع عطار به مساحت دو دستگاه    بهره برداری از  واگذاریشهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت بهه   

یکی دولت )ستاد(  ب  افراد حقههو ی و حقیقههی وارههد شههرايب در  الهها  ههرارداد ارههار  بههدون اخهه  از طريق برگزاری  فراخوان عمومی سامان  تدارکات الکترون,    متر مربع )بصورت اجاره (

مرارع  و نسبت ب  دريافههت اسههناد و مههدار      www.setadiran.irمطابق ردول زمانبندی ذيل ب  سامان  م کور ب  آدرس سر فلی ا دام نمايد . ل ا از کلی  متقاضیان دعوت ب  عمل می آيد 

 ر مزايد  محقق سازند. مائید.الزم است مزايد   گران در صورت عدم عضويت  بلی ،مراحل ثبت نام در سايت م کور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را رهت شرکت دا دام ن

 

 مدت قرارداد  موقعیت مكانی شماره فراخوان  موضوع پروژه 

مبلغ پایه اجاره بها  

 به صورت ماهیانه 

 ) ریال (

 

 مساحت زمین 

 ) متر مربع ( 

مبلغ تضمین شرکت در  

 فراخوان 

مكانیزه واگذاری پارکینگ  

 دهانه(  12و 16)   طبقاتی عمومی
۵00100۵701000044 

واقع در بلوار طالقانی جنب مسجد  

 جامع عطار  

/دوازده  12

 ماه
 000/000/۵0 مترمربع  )هفتاد (  70 000/000/2۵

  توضيحات:

 را دريافت نمايند. فراخواناسناد  مرارع  ب  سامان  الکترونیکی دولت ) ستاد (  از طريق   09/01/1401 مورخ  شنب چهارروز  15ساعت انندحداکثر تا کلی  متقاضیان میتو تاریخ فروش اسناد: -1

 از طريق بارگ اری در سامان  الکترونیک دولت   20/01/1401 مورخ شنب  يک روز 15تا ساعت  :الزامی است . (    الف )ارائه اسناد فیزیكی پاکت  مهلت تحویل پاکت -2

  21/01/1402شنب  مورخ دو  روز صبح 9راس ساعت تاریخ بازگشایی پیشنهادها: -3

  شهرداری مرکزی بوشهرروبروی میدان شهرداری. مكان بازگشایی: -4

 درج شد  است.فراخوان  ساير رزئیات و شرايب در اسناد  -5

 ن معرفی نام  کتبی در رلس  مزايد  آزاد است.حضور نمايندگان شرکتها با در دست داشت -6

 درج گرديد  است. www.Bushehr.irضمناً متن آگهی در شبک  اطالع رسانی شهرداری بوشهر ب  آدرس: -7

 در صورتیک  برندگان اول و دوم مزايد  حاضر ب  انعقاد  رارداد نشوند سپرد  آنان ب  ترتیا ضبب خواهد شد.  -8

 يک از پیشنهادها مختار است.شهرداری در رد يا  بول هر  -9

 میباشد. فراخوان هزين  درج آگهی در دو نوبت ب  عهد  برندگان  -10

 ي شهردارو امور بين الملل  روابط عمومی                                                                                                                                       


