
   آگْی هضایذُ ػوَهی

ساصهاى سیوا هٌظشٍ فضای سثض ضْشداسی تٌذس ػثاس دسًظش داسد ًسثت تِ ٍاگزاسی هکاًْای تِ ضشح ریل   تلِ غلَسج اهلاسُ سااص     

عشیق هضایذُ  ػوَهی تِ اضخاظ حقیقی ٍحقَقی ٍاهذ الطشایظ ٍاگزاسًوایذ لزا اص هتقاضیاى دػَج  هلی گلشدد تادسدسلت داضلتي     

ًلضد  ضلْشی  فضلای سلثض   سیوا ٍهٌظش ٍدسآهذساصهاى  3035158505330حساب ضواسُ سیال تِ  000،333فیص ٍاسیضی تِ هثلغ 

سٍص دس ساػاج اداسی تِ هح  ساصهاى  ٍاقغ 03تاًک هلی ضؼثِ ضْشداسی هْت دسیافت اسٌاد اص تاسیخ اًتطاس آگْی حذاکثش تِ هذج 

 ٍاحذ حقَقی هشاهؼِ ًوایٌذ.« 0»کَچِ ّشهضگاى -خیاتاى ضْیذ تٌذ گَیاى   -تلَاس افشٍص ضْاتی پَس–دستٌذس ػثاس 

  ِهی تاضذ.18/9/98 لغایت 10/9/98هْلت فشٍش اسٌاد اصهَسخ 

   تؼْذُ تشًذُ هضایذُ هی تاضذ.ٍکاسضٌاسی ّضیٌِ دسج آگْی 

     چٌاًچِ تشًذگاى اٍل ٍدٍم ٍسَم حاضش تِ اًؼقاد قشاسداد ًطًَذ سپشدُ آًاى تِ تشتیة  اٍلَیت تِ ًفغ غلٌذٍ  سلاصهاى ضلثظ

 خَاّذ ضذ.

  ُآییي ًاهِ هالی ضْشداسی تْشاى هی تاضذ. 03ضشکت دسهضایذُ ٍدادى پیطٌْاد تِ هٌضلِ قثَل ضشٍط ٍتکالیف هَضَع هاد 

 .ایي آگْی تشاتش آییي ًاهِ هؼاهالج هذیذ ضْشداسی تْشاى هی تاضذ ٍغشفایک ًَتت هٌتطش هی گشدد 

  تِ غَسج ًقذی یا ضوا ًت ًاهِ هؼتثش تاًکی داسای حذاق   تِ اصاء ّش پیطٌْاد  هغاتق هذٍل تِ ضشح ری  کلیِ ضشکت کٌٌذگاى

سلاصهاى سلیوا هٌظلش ٍفضلای سلثض       00000050100050سِ هاُ اػتثاسسا تِ ػٌَاى سپشدُ ضشکت دس هضایذُ  تِ حساب ضواسُ 

 (.ضْشداسی  ًضد تاًک هْشایشاى ٍاسیض ًوایذ.)چک تضویي ضذُ تاًکی ٍاسٌاد هغالثاج قات  قثَل کویسیَى ًوی تاضذ

 . ساصهاى دسسد یا قثَل یک یا کلیِ پیطٌْاداج هختاس هی تاضذ 

 .تشًذُ هضایذُ ٌّگام ػقذ قشاسداد هی تایست هثلغ اػالهی تَسظ هَهش ساتِ ػٌَاى حسي اًجام کاس دسٍهِ ساصهاى تَدیغ ًوایذ 

  تػوین گیشی کویسیَى ًوی حضَس پیطٌْاد دٌّذگاى دس سٍص تشگضاسی کویسیَى هجاص هی تاضذ.تذیْی است ػذم حضَسهاًغ اص

 تاضذ.

 پیطٌْادخَدسا اصحیث هثللغ هطلخع ،هؼلیي ٍتلذٍى     23/9/98هَسخِ  سٍص ضٌثِ پیطٌْاد دٌّذگاى تایستی تاآخش ٍقت اداسی

 اتْام تَدُ ٍدس پاکتْای هشتَعِ الک ٍهْش ضذُ دسقثال اخز سسیذ تحَی  دتیشخاًِ ساصهاى ًوایٌذ.

  ُظْش دسکویسیَى هؼاهالج کِ دسهح  ساصهاى تطکی  هلی گلشدد    14ساػت   24/9/98هَسخِ  یکطٌبِسٍص پیطٌْاداج سسیذ

 تاصگطایی هی ضَد.

 .ساصهاى سیواهٌظشٍ فضای سثض ضْش تٌذس ػثاس دس قثَل یا سد یک یا توام پیطٌْاداج دس ّش هشحلِ آصاد خَاّذ تَد 

    

 ًَِادػایی دسهح  اػن اص حلق   کسلة ٍپیطلِ سااص     هستاهش پس اصپایاى هذج قشاسداد تشاتش تؼْذ هحضشی اسائِ ضذُ حق ّشگ

 خَد سلة ٍاسقاط هی ًوایذ. 

 .هالک اًتخاب تشًذُ پس اصتاییذ غالحیت تاالتشیي قیوت پیطٌْادی اهاسُ هاّیاًِ هی تاضذ 

 ضاء ٍتلِ  سایش اعالػاج ٍهضییاج هشتَط تِ هضایذُ دس اسٌاد هٌذسج ٍ هتقاضیاى تایذ یک ًسخِ اصآى سا دسیافت ٍتا قیذ قثَلی اه

 پیطٌْاد خَد ضویوِ ٍ تسلین ًوایٌذ.

  تواس ٍیلا تلِ آدسس ایٌتشًتلی سلاصهاى تلِ ًطلاًی        30100050508-01هْت کسة اعالػاج تیطتش تا ضواسُ تلفي ّای 

www.parks.bandarabbs.ir   هشاهؼِ ًواییذ. 

 
 

 رٍابط ػوَهی سازهاى سیوا هٌظرٍفضای سبس ضْرداری بٌدرػباس

 

 

                          



 ساختار ردیف
 

 ًَع فؼالیت
 

 هحل فؼالیت
 

اجارُ بْاء 

 هاّیاًِ
 

 هیساى سپردُ
 

 

1 

 

 هتر هربغ 6یک قطؼِ زهیي بِ هساحت 

 

 راُ اًدازی ػیٌک هجازی

 

 بَستاى ٍرزش    

 

 ریال 1155005000

  

 ریال 1358005000

 

2 

 

 هترهربغ  12یک قطؼِ زهیي بِ هساحت 

 

 لَازم التحریر         

 

 بَستاى پیاهبر اػظن

 

 ریال 455005000

  

 ریال 554005000

 

3 

 

 هترهربغ  300یک قطؼِ زهیي بِ هساحت 

 

 هجوَػِ بازی         

بلَار ضْدای هحراب 

 11ًبص کَچِ کَثر 

 

 ریال 1350005000

 

 ریال 1556005000

 

4 

 راُ اًدازی          هتر هربغ 37یک باب غرفِ بِ هساحت 

 تٌقالت)سَپر هارکت(

 

 ٍالیت           

 

 ریال 550005000

 

 ریال 650005000

 

5 

  هتر هربغ 200یک قطؼِ زهیي بِ هساحت 

 راُ اًدازی هجوَػِ بازی

 

  12بَستاى کَضا    

 

 ریال 550005000

 

 ریال 000/000/6

 

6 

  هتر هربغ 930یک قطؼِ زهیي بِ هساحت

 بازیراُ اًدازی هجوَػِ 

 

 بَستاى دٍلت      

 

 ریال 1050005000

 

 ریال 000/000/12

 

7 

 

 یک قطؼِ زهیي                      

 

 راُ اًدازی فست فَد سیار

   بَستاى ٍرزش5    

   ِبَستاى پردیس ب

 سوت طلَع بلَار 

 ساحلی خَاجِ ػطا

 

 ریال 1850005000

 

 ریال 3050005000

 

8 

 

 هترهربغ37یک باب غرفِ بِ هساحت 

 

 راُ اًدازی فست فَد    

    

 بَستاى ٍالیت    

 

 ریال 1155005000

 

 ریال 1358005000

 

9 

 

 هترهربغ  37یک باب غرفِ بِ هساحت 

       

 راُ اًدازی کبابی       

 

 بَستاى ٍالیت      

 

 ریال 1750005000

 

 ریال 2054005000

 

10 

 

 هترهربغ30یک باب غرفِ بِ هساحت 

 

 اًدازی ایستگاُ تقَیتراُ 

بَستاى ًاصر      

 ػبدالْی)اللِ سابق(

 

 ریال 353005000

 

 ریال 359605000

 

11 

 

 1844.35یک قطؼِ زهیي بِ هساحت 

 

 راُ اًدازی پیٌت بال   

     

 بَستاى ٍرزش    

 

 ریال 6550005000

 

 ریال 7850005000

 


