
 

 

 

 

 (سٓايي خاظ) ضركت َفت خسر   

 

 (اي دٔ يرحهّ) آگٓي فراخٕاٌ عًٕيي ًْراِ با ارزيابي

ْاي  دْي سيستى اَذازي ٔ تحٕيم برخي تجٓيسات، راَِاسايي َقايع، تعًير ٔ يا تعٕيض تست عًهكرد شيُاقصّ عًٕيي 

 054-72-2021ايراٌ اييركبير بّ ضًارِ َطاَي ٔ َجات جاٌ سكٕي َيًّ ضُأر  ايًُي ٔ آتص

٘اي  اي بٗ ششوت بك ششايط ٚ ِذاسن ِشبٛطٗ اص طشيك بشگضاسي ِٕالصٗ ػِّٛي بٗ صٛست دٚ ِشحٍٗط، سا فٛقششوت ٔفت خضس دس ٔظش داسد ِٕالصٗ 

كّ سّ رٔز پس )دٔو  تاريخ اَتطار آگٓي َٕبتاز گشدد  باشٕذ دسخٛاعت ِي اص ِتماضيأي وٗ داساي ششايط ريً ِي. ريصالح ٚ ٚاجذ ششايط ٚاگزاس ّٔايذ

ضًٍ ًْراِ داضتٍ درخٕاست كتبي ضركت در  14:30اني  7:30رٔز در رٔزْاي اداري از ساعت  3بّ يذت  (َٕبت أل خٕاْذ بٕد گٓي آاز اَتطار 

٘ا بٗ  تىّيً ٚ ػٛدت آْ دس ٍِٙت تؼييٓ شذٖ دس اعٕاد بٗ اِٛس حمٛلي ٚ پيّاْ ،کيفي جٙت دسيافت اعٕاد اسصيابي ،َايّ ًَايُذِ ضركت يُاقصّ ٔ يعرفي

تّاط حاصً  88724254طبمٗ اٚي جٕٛبي ِشاجؼٗ ٚ دس صٛست ٌضَٚ با شّاسٖ تٍفٓ  -20پالن  -خياباْ پٕجُ -خياباْ خاٌذاعالِبٌٛي -ٔشأي تٙشاْ

 .ّٔايٕذ

 :گراٌ ضرايط يُاقصّ( انف

 .ِغتمً حمٛلي شخصيت داشتٓ .1

 .تخصص الصَ ٚ تٛأايي أجاَ واس ِطابك اعتأذاسد٘اي سايج دس صٕؼت ٔفتداشتٓ تجٙيضات، اِىأات،  .2

 .داشتٓ تٛأايي ِاٌي ٚ فٕي وافي جٙت اجشاي ِٛضٛع پيّاْ .3

 .سياي 928,069,466,3ٔاِٗ ششوت دس فشآيٕذ اسجاع واس بٗ ِبٍغ  داشتٓ تٛأايي اسايٗ ضّأت .4

 .التصادي داشتٓ شٕاعٗ ٍِي ٚ وذ .5

 .أطباق ِٛضٛع ِٕالصٗ با ِٛضٛع فؼاٌيت ششوت ِٕذسج دس اعاعٕاِٗ .6

 .اسايٗ آگٙي تاعيظ ٚ آگٙي آخشيٓ تغييشات ٚ وپي اعاعٕاِٗ .7

 :ضرايط ٔ يطخصات كار ٔ ضركت در يُاقصّ( ب

ٔجات جاْ ٚ شٕاعايي ٔٛالص ٔشأي ٚ تجٙيضات اِذاد ٚ  ٘اي ايّٕي ٚ آتش ٘اي ػٍّىشدي عيغتُ أجاَ تغت-1: ضرح يختصر عًهيات يٕرد َظر .1

بٕذي بش سٚي  اخز تاييذيٗ ِٛعغٗ سدٖ-4. أجاَ تؼّيشات ٚ تؼٛيض بشخي لطؼات ٚ تجٙيضات-3تاِيٓ ٌٛاصَ يذوي ٚ تجٙيضات ِٛسد ٔياص -2

 ٘ا د٘ي عيغتُ أذاصي ٚ تحٛيً ساٖتغت ٚ -5  ٘اي أجاَ شذٖ فؼاٌيت

 عىٛي ايشاْ اِيشوبيش :يحم اجراي عًهيات .2

 .سٚص واسي 180: عًهياتيذت اجراي  .3

 (خذِات)سياي  878,585,038,17 ٚ (واال)دالس  509823: برآٔرد أنيّ اجراي كار .4

 -20پالن-پٕجُ خياباْ-خاٌذاعالِبٌٛي خياباْٖ ٔشأي تٙشاْ، ب 05/05/1399ِٛسخ  شٕبٗ يه سٚص :پيطُٓاد قيًت يْا زياٌ ٔ يحم ارايّ پاكت .5

 .٘ا پيّاْاِٛس حمٛلي ٚ  -جٕٛبي اٚي طبمٗ

 -خاٌذاعالِبٌٛي خياباْ -دس اتاق جٍغات ششوت ٔفت خضس ٚالغ دس تٙشاْ 07/05/1399شٕبٗ عٗ  اٌف ٚ ب سٚص:ْا زياٌ ٔ يحم گطايص پاكت .6

ٚ  .(گشاْ اطالع دادٖ خٛا٘ذ شذ الصَ بٗ روش اعت دس صٛست ٘شگٛٔٗ تغييش صِاْ دليك جٍغٗ گشايش وتبًا بٗ ِٕالصٗ. )19 پالن -ياصدُ٘ خياباْ

 .صِاْ ٚ ِىاْ جٍغٗ گشايش پاوتٙاي ليّت دس جٍغٗ ِزوٛس اػالَ خٛا٘ذ شذ

 :يذارك يٕرد َياز( ج

 .1398٘اي ِاٌي حغابشعي شذٖ ِٕتٙي بٗ عاي  اسايٗ صٛست .1

 .03/12/1388ٔاِٗ ايّٕي اِٛس پيّأىاسي ِصٛب  ٔاِٗ ِؼتبش تاييذ صالحيت ايّٕي ِطابك با آييٓ اسايٗ گٛا٘ي .2

 (اسايٗ دس ِذاسن اسصيابي)يت الصَ جٙت أجاَ ِٛضٛع ِٕالصٗ ٘ا داي بش احشاص صالح گٛا٘يٕاِِٗذاسن ٚ اسايٗ  .3

 .عايش ِٛاسد دس اعٕاد اسصيابي دسج گشديذٖ اعت .4

يغ خٛا٘ذ ٘اي ٚاجذ ششايط تٛص گشاْ ٚ أجاَ اسصيابي، اعٕاد ِٕالصٗ بيٓ ششوت پظ اص بشسعي ِذاسن ٚ اعٕاد اسصيابي تىّيً شذٖ ٚاصٍٗ اص عٛي ِٕالصٗ

ت گش، ِذاسن ششن بذيٙي اعت دس صٛست ػذَ أطباق ِٛضٛع فؼاٌيت ششوت با ِٛضٛع ِٕالصٗ ٚ ّ٘چٕيٓ ػذَ سضايت واسفشِا اص ػٍّىشد ِٕالصٗ. شذ

 .گشفتِضبٛس ِٛسد بشسعي لشاس ٔخٛا٘ذ 

 .ِتماضياْ بشاي ششوت دس ِٕالصٗ ايجاد ٔخٛا٘ذ وشد گٛٔٗ حمي سا جٙت گشاْ ٘يچ ٘اي اعتؼالَ اسصيابي تىّيً شذٖ اص عٛي ِٕالصٗ اسايٗ ِذاسن ٚ فشَ

 خسر َفت ضركت رٔابط عًٕيي

 َٕبت دٔو /َٕبت أل


