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 پااليص ًفت ضيطاظضطمت زض ٍجِ  ٍاضيعتِ صَضت ضواًتٌاهِ تاًني يا  ضيال 1ض274ض400ض000/-هثلػ پيطٌْاز زٌّسُ تايستي  .1

َاى سپطزُ ضطمت زض هٌاقصِِ زاضاي اعتثاض تاضس ت روز 09هست ِ عام( مِ ت)سْاهي  هنگام ارایه  پس از تایید ارزیابی کیفی ،) عٌ

س ضس. “الف” ضا زض پامت پیشنهاد مالی (  اضائِ ًوايس. تسيْي است تِ پيطٌْازّاي فاقس سپطزُ تطتية اثط زازُ ًرَّا

تقال تؼيط اسٌاز هطتَط تِ ضطمت زض ايي هٌاقصِ  .2 زُؼيط ِ قاتل ًا ٍ چٌاًچِ فطٍضٌسُ ٍ يا ساظًسُ زيگطي فطهْاي هطتَعِ ضا تِ ايي تطتية  َت

س گطفت.  تنويل ٍ اضائِ زّس تِ ّيچ ٍجِ هَضز تَجِ قطاض ًرَّا

س ضس ٍ اصَالً  هغلقاً هوَْض ًطسُ تاضس هَعس هقطض تطسس ٍ مِ تعس اظ هططٍط ٍ پيطٌْازاتي تِ پيطٌْازات هثْن ٍ .3 تطتية اثط زازُ ًرَّا

 .)سْاهي عام( زض ضز يا قثَل يل يا مليِ پيطٌْازات تسٍى آًنِ هحتاج تِ شمط زليل تاضس هرتاض است ضطمت پااليص ًفت ضيطاظ

هعتثط  5زض تٌس ضٍظ پس اظ تاضيد هٌسضج  00تسلين ٍ تا  “ج”ٍ “ب”پيطٌْازات تايستي زض زٍپامت جساگاًِ فٌي ٍ هالي زض تستِ ٍ هْط ضسُ .4

َاى ًثايس زض ايي  ل پامت فٌي توٌظَض تطضسي پيطٌْازات فٌي گطايص هي ياتس تِ ّيچ عٌ تاضس الظم تِ تَضيح است مِ چَى زض هطحلِ ٍا

 فٌي ًسثت ِت هعتثط ًوَزى پيطٌْاز هالي اقسام اضظياتياست زض صَضت تغَيل  تسيْي. پامت شمطي اظ پيطٌْاز ضيالي ٍ يا قيوت آٍضزُ ضَز

س ضس.  َّا  ذ

“”“”“”تبصره

 

به نشاني  یک هفته پس از درج آگهیتاريخ  را حداكثر تاپيشنهاد دهنده بايد پس از انجام هوارد فوق پيشنهاد خود  .5
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جام تطضس پامت ّايتطًسُ هٌاقصِ پس اظگطايص  .12  عقاز  ذطيساض .ّاي الظم تعييي ٍ اتالغ هي گطزز يهالي ٍ ًا زض صَضت لعٍم ًسثت تِ ًا

 .طف حسامثط يل هاُ  اقسام هي ًوايسقطاضزاز ظ

س ضس  روز 51تطًسُ هٌاقصِ هَظف است ظطف هست  .13 پس اظ اتالغ متثي ايي ضطمت مِ تِ ًطاًي تعييي ضسُ زض تطه پيطٌْازي اضسال ذَّا

جام تعْسات  هثلػ مل قطاضزاز تصَضت ضواًتٌاهِ هعتثط تاًني قاتل توسيس( تِ ضطمت هطاجعِ ًوايس زض ؼيط  ٪59)تطاي تسلين سپطزُ حسي ًا

س ضس سفاضش ٍ عٌساللعٍمتضويي ضطمت زض هٌاقصِ ٍي ضثظ  صَضت ايي . تسيْي است چٌاًچِ ًفط زٍم ًيع اظ قثَل تِ ًفط زٍم هحَل ذَّا

ليست ٍ يا تصَضت زائن اظ  زٌّسگاى فَق الصمط ضا هَقتاً سفاضش )تا تَجِ تِ تَضيحات فَق( ذَززاضي ًوايس. ذطيساض اساهي پيطٌْاز

ز.. تطريص ذطيساض زض هَضز حصف اظ ليست فطٍضٌسگاى شيفطٍضٌسگاى شيصالح حصف ًوايس س َت َّا  صالحيت قغعي ذ

ًي تعْسُ هاليات تط اضظش افعٍزُ تعْسُ تيوِ گعاض ٍ پطزاذت  .14  تاضس. هي تيوِ گطسايط مسَضات قاًَ

  : هٌـاقـصِ ضاهل اسٌاز ٍ هـساضك هطحلِ اٍل. 15

   تطه( ضطايظ هٌاقصِ عوَهي )زٍ– الف

 اسٌاز ٍ هساضك اضسالي زض هطحلِ زٍم)اضايِ پيطٌْاز هالي ٍضواًتٌاهِ ضطمت زض هٌاقصِ( ضاهل: . 16

ًَِ قطاضزاز) -الف   سپطزُ ضطمت زض هٌاقصِ)يل تطه( -ج تطه پيطٌْاز ًطخ)يل تطه( -ب تطه( 7ًو
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