
                     

 كميسيون معامالت

  1400 –4 شمارهعمومي مزايده آگهي 

 (نوبت اول)          

عمقمم  هقه    مزايقه  از طريق   را   متعلا  باخ داود   تبلیغاات   بیلبورد  153اجاره تعداد سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد       

% افزايش هراي هقر سقال نتقبه هقه سقال قبقر از طريق  مزايقه           20سال ها  سههه مهت اشخاص حقيق  و حقمق  واجه شرايط 

 عممم  ها شرايط منهرج در هرگه شرايط و مشخصات معامله هه اشخاص حقيق  و حقمق  واجه شرايط اجار  دهه .

 شد.م  با ريال( میلیون ششصد و نود و دو میلیارد و  چهارس  و )ريال   34,692,000,000مبلغ  سالیانخاجاره قیمت پايخ 

 

 ماه)سالیانخ( تعداد وجخ تعداد ابعاد )متر( نوع تابلو رديف

ارزش پايخ مزايده اجاره 

بهای ماهیانخ هر يک عدد 

 تابلو )ريال(

ارزش پايخ مزايده اجاره بهای 

ساالنخ هر يک عدد تابلو 

 )ريال(

1 
استندهای دو طرفخ وسط 

 بلوار
3  ×2 34 2 12 

           
7,000,000  

5,712,000,000 

2 
استندهای دو طرفخ وسط 

 بلوار
2.5  ×1.5 55 2 12 

           
5,000,000  

6,600,000,000 

 12 2 9 4×  8 بیلیورد دو وجه  3
         
31,000,000  

6,696,000,000 

 12 2 2 4×  7 بیلیورد دو وجه  4
         
27,500,000  

1,320,000,000 

 12 1 20 4×  8 بیلیورد يک وجه  5
         
31,000,000  

7,440,000,000 

 12 1 3 4×  7 بیلیورد يک وجه  6
         
27,500,000  

990,000,000 

 12 3 1 5×  3 بیلیورد سخ وجه  7
         
23,000,000  

828,000,000 

 12 1 21 3×  4 استرا بورد، يک طرفخ 8
         

11,500,000  
2,898,000,000 

 12 2 8 3×  4 استرابورد دو طرفخ 9
         
11,500,000  

2,208,000,000 

 34,692,000,000 جمع کل بخ ريال

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 سه)  ریال 000/200/469/3/- ميزانبه درصد ( قيمت پايه  ده)  %10 : مزایدهنوع تضمین شرکت در  بلغ وم -

ضمانت نامه بانکی يا واريز نقدی به حساب  كه به صورت، ريال ( هزار دويستميليون و چهارصد و شصت و نه ميليارد و 

 سازمان منطقه آزاد قشم  به نام 99009803129با شناسه واريز بانك ملت  4651525348شماره 

 4651525348حساب شماره ريال به   1.500.000يان می توانند پس از واريز مبلغ متقاض :مزایدهمهلت دریافت اسناد  -

 تاريخ  تا 05/11/1400به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ  بانك ملت 99009803129با شناسه واريز 

 مراجعه نمايند .مزايده جهت دريافت اسناد و مدارك  16/11/1400

پايان ساعت )آخرين مهلت تحويل پيشنهادها  27/11/1400تاريخ  تا  17/11/1400از تاريخ  :مزایدهتحویل اسناد مهلت  -

 می باشد(  27/11/1400مورخ اداری 

اسکله  -جزيره قشم - 30/11/1400 تازيخ شنبهروز صبح  10:00رأس ساعت  بازگشایي پاکتها: محل تشكیل کمیسیون و زمان و -

 حقوقی و قراردادها  مديريت امور –بندر بهمن 

دبير خانه  –مديريت امور حقوقی و قراردادها  –اسکله بندر بهمن  -جزيره قشم :ایدهمزتحویل اسناد  محل دریافت و -

 (7951617444)كد پستی :  076-35241706فاكس  076 – 35252471و   076 – 35252150كميسيون معامالت. تلفن

 www. Qeshm.irآدرس الکترونيکی:  -

 ست.مندرج ا مزایدهجزييات مربوط در اسناد  ساير اطالعات و -

 دبيرخانه كميسيون معامالت                                              ، می باشد. مزايدهبه عهده برنده مزايده هزينه انتشار آگهی  -



 كميسيون معامالت

  1400 –4 شمارهمزايده عمومي آگهي 

 (دومنوبت )          

 

عمقمم  هقه    مزايقه  از طريق   را   متعلا  باخ داود   تبلیغاات   بیلبورد  153اجاره تعداد سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد       

% افزايش هراي هقر سقال نتقبه هقه سقال قبقر از طريق  مزايقه           20سال ها  سههه مهت اشخاص حقيق  و حقمق  واجه شرايط 

 دهه .عممم  ها شرايط منهرج در هرگه شرايط و مشخصات معامله هه اشخاص حقيق  و حقمق  واجه شرايط اجار  

ما    رياال(  س  و چهار میلیارد و ششصد و نود و دو میلیون )ريال   34,692,000,000قیمت پايخ اجاره سالیانخ مبلغ 

 باشد.

 

 ماه)سالیانخ( تعداد وجخ تعداد ابعاد )متر( نوع تابلو رديف

ارزش پايخ مزايده اجاره 

بهای ماهیانخ هر يک عدد 

 تابلو )ريال(

های ارزش پايخ مزايده اجاره ب

ساالنخ هر يک عدد تابلو 

 )ريال(

1 
استندهای دو طرفخ وسط 

 بلوار
3  ×2 34 2 12 

           
7,000,000  

5,712,000,000 

2 
استندهای دو طرفخ وسط 

 بلوار
2.5  ×1.5 55 2 12 

           
5,000,000  

6,600,000,000 

 12 2 9 4×  8 بیلیورد دو وجه  3
         

31,000,000  
6,696,000,000 

 12 2 2 4×  7 بیلیورد دو وجه  4
         
27,500,000  

1,320,000,000 

 12 1 20 4×  8 بیلیورد يک وجه  5
         
31,000,000  

7,440,000,000 

 12 1 3 4×  7 بیلیورد يک وجه  6
         
27,500,000  

990,000,000 

 12 3 1 5×  3 بیلیورد سخ وجه  7
         
23,000,000  

828,000,000 

 12 1 21 3×  4 استرا بورد، يک طرفخ 8
         
11,500,000  

2,898,000,000 

 12 2 8 3×  4 استرابورد دو طرفخ 9
         
11,500,000  

2,208,000,000 

 34,692,000,000 جمع کل بخ ريال

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

سه )  ریال 000/200/469/3/- ميزان% ) ده درصد ( قيمت پايه به 10 :مزایده مبلغ و نوع تضمین شرکت در  -

ضمانت نامه بانکی يا واريز نقدی به حساب ،كه به صورت  ريال (ميليارد و چهارصد و شصت و نه ميليون و دويست هزار 

 سازمان منطقه آزاد قشم  به نام 99009803129واريز با شناسه بانك ملت  4651525348شماره 

 4651525348ريال به حساب شماره   1.500.000متقاضيان می توانند پس از واريز مبلغ  :مزایدهمهلت دریافت اسناد  -

تا تاريخ   05/11/1400بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاريخ  99009803129با شناسه واريز 

 جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده مراجعه نمايند . 16/11/1400

)آخرين مهلت تحويل پيشنهادها پايان ساعت  27/11/1400تا تاريخ   17/11/1400از تاريخ  :مزایدهمهلت تحویل اسناد  -

 می باشد(  27/11/1400اداری مورخ 

اسکله  -جزيره قشم - 30/11/1400 تازيخ نبهشروز صبح  10:00رأس ساعت  زمان و محل تشكیل کمیسیون و بازگشایي پاکتها: -

 مديريت امور حقوقی و قراردادها  –بندر بهمن 

دبير خانه  –مديريت امور حقوقی و قراردادها  –اسکله بندر بهمن  -جزيره قشم :مزایدهمحل دریافت و تحویل اسناد  -

 (7951617444)كد پستی :  076-35241706فاكس  076 – 35252471و   076 – 35252150كميسيون معامالت. تلفن

 www. Qeshm.irآدرس الکترونيکی:  -

 مندرج است. مزایدهساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد  -

 دبيرخانه كميسيون معامالت                                              ، می باشد. مزايدههزينه انتشار آگهی مزايده به عهده برنده  -

 


