
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  آگهی مزایده عمىمی

شورای هحتزم اسالهی شهز تهارستاى نسثت  31/04/98ش ب هورخ /659شهزداری تهارستاى درنظزدارد تا استناد ته هجوسشواره 

  .سيز اس طزيك  تزگشاری هشايذه عووهی الذام نوايذطثك هشخصات در شهزتهارستاى ته فزوش اهالن تجاری، اداری و هسىونی خود 

 

 هولعیت 

هساحت  رتزیوا

هز 

 هتزهزتع

ول لیوت پايه 

 وارشناسی شذه

 )ريال ( 

هیشاى سپزده 

 شزوت درهشايذه 

 )ريال (

 000/000/138 000/000/750/2 51/94 هسىونی 2واحذ6طثمه1ياس Aالفت غزتی هجتوع هسىونی تهاراى تلونخیاتاى 

 000/000/138 000/000/750/2 50/121 هسىونی 2طثمه  13ياس D2خیاتاى الفت غزتی هجتوع تهاراى تلون 

 000/000/138 000/000/750/2 59/85 هسىونی طثمه هوىف cخیاتاى ايثار شوالی هجتوع هحتشن واشانی تلون 

 000/000/150 000/600/996/2 48/54 اداری 3واحذ 2هیذاى ولیعصز هجتوع تجاری اداری اشىاى طثمه 

 000/000/158 000/100/147/3 22/57 اداری 4احذ و 2هیذاى ولیعصز هجتوع تجاری اداری اشىاى طثمه 

 000/000/146 000/500/902/2 5/64 اداری 6هجتوع هوهنی طثمه دوم واحذ  561پالن  3خیاتاى الفت هحله 

 000/000/171 000/650/400/3 83/61 اداری 8واحذ 2 طثمه414هجتوع نصیزپالن جنوتیخیاتاى ولیعصز

 000/000/107 000/600/121/2 68/17 تجاری 1واحذ  cن واشانی تلون خیاتاى ايثار شوالی هجتوع هحتش

 000/000/101 000/000/004/2 70/16 تجاری 2واحذ  cخیاتاى  ايثار شوالی هجتوع هحتشن واشانی تلون

 000/000/115 000/200/287/2 06/19 تجاری 3واحذcخیاتاى ايثار شوالی هجتوع هحتشن واشانی تلون

 000/000/147 000/200/935/2 46/24 تجاری 4واحذcهجتوع هحتشن واشانی تلون  لی شواخیاتاى ايثار

 000/000/103 000/000/046/2 05/17 تجاری 5واحذ cخیاتاى ايثار شوالی هجتوع هحتشن واشانی تلون 

 000/000/117 000/000/340/2 26 تجاری 6واحذcخیاتاى ايثار شوالی هجتوع هحتشن واشانی تلون

 000/000/107 000/800/125/2 62/23 تجاری 7واحذcايثار شوالی هجتوع هحتشن واشانی تلونخیاتاى 

 000/000/111 000/600/217/2 64/24 تجاری 8واحذ  cخیاتاى ايثار شوالی هجتوع هحتشن واشانی تلون 

 000/000/125 000/000/485/2 50/35 تجاری  1احذ و1هجتوع تجاری نوروسی طثمه765پالن2خیاتاى ايثارشوالی هحله

 000/000/73 000/000/449/1 70/20 تجاری 2واحذ  1هجتوع نوروسی طثمه  765پالن2خیاتاى ايثار شوالی هحله

 000/000/84 000/000/666/1 80/23 تجاری 3واحذ 1هجتوع نوروسی طثمه765پالن 2خیاتاى ايثار شوالی هحله

 000/000/78 000/600/545/1 08/22 تجاری 4واحذ1ههجتوع  نوروسی طثم765پالن2خیاتاى ايثارشوالی هحله

 000/000/111 000/000/212/2 60/31 تجاری 5واحذ 1هجتوع نوروسی طثمه  765پالن  2خیاتاى ايثار شوالی هحله 

روسهای تعطیل ته واحذ اهور هوه روسه ته جش  10/07/98هورخ تا  27/06/98 هی تواننذ اس  هورخ هشايذهاخذ اوراق  ماضیاى جهت وسة اطالعات تیشتز وهت -1

 الذام نواينذ. هشايذهنسثت ته خزيذ اسناد ولزاردادهای شهزداری تهارستاى هزاجعه 

واحذ دتیزخانه هحزهانه شهزداری تهارستاى ارائه و رسیذ  ته  20/07/98 هورخ  شنثه پیشنهاد دهنذگاى تايذ پیشنهادهای خود را تا پاياى ولت اداری -2

 دريافت نواينذ.

تاسگشايی گزدددروویسیوى عالی هعاهالت وه درهحل شهزداری تهارستاى تشىیل هی21/07/98هورخ يىشنثهتعذاسظهزروس14ادهای رسیذه ساعتپیشنه -3

  هی گزدد .

 شهزداری تهارستاى دررد يه يا توام پیشنهادات هختاراست  -4

 درهشايذه آنها ته تزتیة ضثط خواهذ شذ .هزگاه تزنذگاى اول ,دوم وسوم هشايذه حاضزته انعماد لزارداد نشونذ سپزده شزوت  -5

 سايز جشئیات واطالعات در اسناد هشايذه درج گزديذه است . -6

 .هی تاشذ هشايذه  گاىدرروسناهه ته عهذه تزنذهشايذه هشينه چاج آگهی  -7

  داود بحيرایي                           

  شهردار بهارستان                                      

 شماره: 

 تاریخ :


