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جام جهانی 2022 
بازی های امروز:

ساعت ۱۸:۳0 
 استرالیا - دانمارک

ساعت ۱۸:۳0 
 فرانسه - تونس

ساعت 22:۳0 
 لهستان - آرژانتین

ساعت 22:۳0 
 عربستان - مکزیک

رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس:

مناطق آزاد 
جذابیتی برای 
سرمایه گذاران 

ندارد

)) آگهي مرحله اول مزایده عمومی یک مرحله ای((
شماره: 1401/847/8/14

نوبت اول

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش

مزایده گزار: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش 
نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای

موضوع مزایده: عبارت است واگذاری استیجاری اماکن تجاری و خدماتی رقابتی واقع در ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش.
برآورد اولیه و تضامین شرکت در فرآیند مزایده: 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر یک از غرف به شرح مندرج در جدول ذیل می باشد.

شماره موقعیتنوع کاربریردیف
غرفه

مبلغ اجاره بهاء برای کل 
مدت قرارداد )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

فروش محصوالت صنایع دستی سنتی صرفاً شامل: 1
4335,896,800,000589,680,000ترمینال ترانزیت پروازهای داخلیظروف، گلیم متوسط، گلدان کوزه ای 

فروش محصوالت فرهنگی صرفاً شامل:2
4344,914,000,000491,400,000ترمینال ترانزیت پروازهای داخلی cd آموزشی، نوشت افزار، کتاب، بروشور و روزنامه

4376,552,000,000655,200,000ترمینال ترانزیت پروازهای داخلیاسباب بازی3

4397,185,360,000718,536,000ترمینال ترانزیت پروازهای داخلیفروش بدلیجات صرفاً شامل: دستنبد، گردنبند، پابند، انگشتر 4

فروش محصوالت صنایع دستی دریایی کیش صرفاً شامل: 5
4406,158,880,000615,888,000ترمینال ترانزیت پروازهای داخلیصدفیجات و مشتقات صدفی 

4415,606,328,000560,632,800ترمینال ترانزیت پروازهای داخلیطب ماساژ ـ استقرار صندلی 6

4005,241,600,000524,160,000ترمینال تحویل بار پروازهای داخلیلوازم جانبی تلفن همراه7

4015,241,600,000524,160,000ترمینال تحویل بار پروازهای داخلیساعت و اکسسوری8

4025,241,600,000524,160,000ترمینال تحویل بار پروازهای داخلیلوازام آرایشی9

4035,241,600,000524,160,000ترمینال تحویل بار پروازهای داخلیعطر و ادکلن10

4085,241,600,000524,160,000ترمینال تحویل بار پروازهای داخلیفروش قهوه خام11

4095,241,600,000524,160,000ترمینال تحویل بار پروازهای داخلیمحصوالت چرم12

4105,241,600,000524,160,000ترمینال تحویل بار پروازهای داخلیمحصوالت دخانیات و لوازم جانبی13

4115,241,600,000524,160,000ترمینال تحویل بار پروازهای داخلینقره جات 14

44256,521,920,0005,652,192,000ترمینال ترانزیت پروازهای داخلینمایندگی پوشاک15

16Free shop443104,635,440,00010,463,544,000ترمینال ترانزیت پروازهای داخلی

44414,108,640,0001,410,864,000ترمینال ترانزیت پروازهای داخلیبازی های ویدئویی و رایانه ای17

41748,086,438,4004,808,643,840ترمینال تحویل بار پروازهای داخلیکافی شاپ، کافه تریا ومحل سرو غذا گرم18

19
کافه تریا

445ترمینال ترانزیت پروازهای داخلی
17,472,000,0001,747,200,000

38,722,320,0003,872,232,000کافی شاپ، کافه تریا ومحل سرو غذا گرم

41686,539,034,4008,653,903,440ترمینال تحویل بار پروازهای داخلیبسته بندی بار 20

4181,501,194,240150,119,424ترمینال تحویل بار پروازهای داخلیپیرایشگاه 21

4192,457,000,000245,700,000ترمینال ورودی پروازهای داخلیکانتر رزرواسیون هتل 22

4202,457,000,000245,700,000ترمینال ورودی پروازهای داخلیکانتر رزرواسیون هتل23

4218,736,000,000873,600,000ترمینال ورودی پروازهای داخلیاجاره رنت خودرو24

422682,500,00068,250,000ترمینال ورودی پروازهای داخلیاجاره رنت خودرو25

4288,419,320,000841,932,000ترمینال ورودی پروازهای داخلیآژانس بند ب26

43216,695,806,4001,669,580,640ترمینال ورودی پروازهای داخلیآژانس هواپیمایی  بند الف و ب27

نوع تضمین شرکت در مزایده: پیشنهاد دهنده می بایست به یکی از دو روش ذیل تضمین خود را ارائه نماید:
- واریز نقدی به شماره حساب مندرج در اسناد و ارائه فیش بانکی مربوطه

- ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش برای 
مدت 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره 3 ماهه دیگر.

تبصره1: ارائه ضمانتنامه شرکت در مزایده از موسسات مالی و اعتباری توسط مزایده گر مجاز نمی باشد.
مهلت فروش اسناد مزایده: از مورخ 1401/09/08 لغایت پایان وقت اداری ساعت 15:00 مورخ 1401/09/15

محل فروش اسناد مزایده: از طریق مراجعه به سامانه برگزاری مناقصات و مزایدات شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
 tender.kishports.com منطقه آزاد کیش به نشانی اینترنتی

مبلغ خرید اســناد مزایده: مبلغ 2.000.000 )دو میلیون( ریال که می بایســت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی مندرج در سامانه 
فوق الذکر واریز و رسید خرید اسناد دریافت گردد.

آخرین مهلت زمان تحویل پاکات مزایده: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد لغایت ساعت 15:00 مورخ 1401/09/27
محل تحویل پاکات مزایده: 

- دفتر مرکزی مزایده گزار: جزیره کیش، بلوار ایران، ســاختمان اداری واقع در خیابان اسکله شرقی بندرتجاری کیش، دبیرخانه 
کمیسیون معامالت شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیشـ  تلفن: 076-44424853

- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا، باالتر از چهار راه شهید حقانی )جهان کودک(، نبش کوچه کیش، پالک 45، ساختمان سازمان منطقه 
آزاد کیشـ  تلفن: 86084768ـ  021

حدنصاب شرکت کنندگان: حداقل تعداد مزایده گران برای هر یک از غرف در مرحله بازگشایی پاکات  الف  و  ب  سه )3( مزایده گر و 
پاکات  ج  پیشنهاد قیمت دو )2( مزایده گر می باشد.

زمان بازگشــایی پیشنهادات: پیشــنهادات واصله مورخ 1401/09/29 در جلسه کمیسیون معامالت در دفتر مرکزی مزایده گزار 
بازگشایی خواهد شد. 

شرایط مزایده:
- شرکت کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی در مزایده آزاد است.

- هزینه های درج آگهی  در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء غیر مجاز و سپرده های کمتر از میزان تعیین شده، یا ارائه چک های بانکی و شخصی و 
نظایر آن براي تضمین شرکت در مزایده و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
- اعتبار پیشنهادات واصله سه ماه می باشد و با نظر مزایده گزار برای یک دوره قابل تمدید است.

 - ســایر اطالعات و جزئیات در اســناد مزایده درج گردیده است جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن: 076-44424853 
داخلی 183 تماس گرفته شود.

" مهنورا مهنورا " برای بانوان کیش برای بانوان کیش
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اولویت واگذاری مزارع پرورش 
میگو با بومیان است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک کیش  عنوان کرد :رئیس سازمان شیالت ایران:

"شناسنامه الکترونیکی " برای 
مشاوران امالک  کیش صادر می شود

  رییس اداره آموزش و پرورش کیش:

جزیره کیش از لحاظ سرانه فضای 
فیزیکی مدارس دچار چالش است

نوبت دوم


