
 بسمه تعالی

 11/03/1400 مورخ 03/00/2195/ ص هشمارآگهی مزایده عمومی        

شورای   07/02/1400مورخ  3صورتجلسه شماره  یک ردیف  شهرداری جهرم در اجرای

متعلق بهه وهود    CNGجایگاه  بهره برداری ازمحترم اسالمی شهر جهرم در نظر دارد 

با قیمت اجاره پایهه   سال سهبه مدت  ،هاء اجاره ب به صورتبلوار هجرت جنوبی واقع در 

 %10معهادل  بعهد  سال دو و  )دویست و پنجاه میلیون ریال(میلیون ریال 250،سال اول

از طریهق مزایهده ومهومی بهه       ،افزایش می یابد قبلنسبت به قیمت پیشنهادی سال 

 پخش فراورده های معتبر از شركت  و دارای صالحیت  واجد شرایطوصوصی شركتهای  

 واگذار نماید :  CNGجایگاه های و بهره برداری نگهداشت  تعمیر ، موضوع  نفتی 

 

مت  ااشت م م ت      02/04/1400آخرین مهلت  قبول پیشنهادات  پایان وقتت ادار  متورخ    

شهردار  در رد یا قبتول   0ت وی  پاکت پیشنهاد م واح  حراست  شهردار  جهرم م  ااش 

اته پیشتنهادها  مشترو  و مخت وف و  اقت       0ختار میباشت   یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و م

 0سپرده و پیشنهادهائ  که پس از مهلت مقرر ارستال شتو   ترتیتث ادتر داده  خواهت  شت        

 /000/000ممبلغ ستپرده شترکت در مزایت ه    0هزینه مزای ه اه عه ه ار  ه مزای ه میباش  

مت  اایتتت اته صتورت  قت  اته حتتا         )چهارص  و  ود و هفت میلیون ریال ( که ریال 497

شهردار   زد اا ک مل  واریز یا اه صورت ضما ت  امه اا ك  ت ویت    0106437212008

سپرده ار  گان اول تا سوم در صورت ع م قبول مزای ه اه  فع شهردار  ضبط مت     0گردد 

اره و یتا اتا شتم    www.jahrom.irمتقاضیان میتوا ن  جهت اطالع  ایشتتر اته ستایت    0گردد 

تماس و جهت دریا ت اوراق مزای ه و سایر شرایط و جزئیتات کته    071 -54234770تلفن

واقتع در   معاو تت  نت  و شهرستاز  شتهردار  جهترم     در اسناد مزای ه من رج م  ااش   اته  

 0چهاراه د اع مق س م ساختمان شهردار  جهرم  مراجعه  ماین  

 

 شهردار جهرم   –علیرضا نظری جهرمی                                                                     
 

 

  23/03/1400نوبت چاپ دوم                       13/03/1400نوبت  چاپ اول 

 03/04/1400تاريخ تشكیل كمیسیون عالی معامالت و بازگشايی پیشنهادات  

 


