
 

 « نوبت دوم فراخوان مزایده عمومی آگهی»

 فدراسیون ورزش های ناشنوایان
 

 با شرایط عنوان شده در اسناد فراخوان به یکنفر واجد شرایط واگذارنماید. را از طریق مزایده به مدت یکسال تحت پوشش خود اماکنفدراسیون ورزش های ناشنوایان در نظر دارد 

 به شرح ذیل می باشد:پایه کارشناسان دادگستری سالیانه *قیمت 
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 فدراسیون ورزش های ناشنوایان

 

 آدرس نام مکان ورزشی ردیف
 قیمت پایه کارشناسی

 )ساالنه ریال(

مبلغ ضمانتنامه 

 بانکی )ریال(
 زمان بازگشایی آخرین مهلت ارائه پیشنهاد و پاکات آخرین مهلت دریافت اسناد

1 
رستوران و 

خیابان دماوند،  آشپزخانه

روبروی 

بیمارستان 

بوعلی، مجموعه 

ورزشی 

 ناشنوایان

1021101110111   12101110111 
 شنبه مورخ

 13ساعت  15/15/1411 

 ه شنبه مورخس

 13ساعت  25/15/1411  

مورخ چهارشنبه 

 11ساعت  26/15/1411

 4001110111          40101110111 بوفه ورودی 2
 شنبه مورخ

 13ساعت  15/15/1411 

 ه شنبه مورخس

 13ساعت  25/15/1411 

چهارشنبه مورخ 

 11ساعت  26/15/1411

 20601110111          2006101110111 سالن تئاتر 3
 شنبه مورخ

 13ساعت  15/15/1411 

 ه شنبه مورخس

 13ساعت  25/15/1411 

چهارشنبه مورخ 

 11ساعت  26/15/1411

 04101110111 سالن بدنسازی 4
 

0401110111 
 شنبه مورخ

 13ساعت  15/15/1411 

 ه شنبه مورخس

 13ساعت  25/15/1411 

چهارشنبه مورخ 

 11ساعت  26/15/1411


