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 )سهامي عام(

 /ج شب عم /029/1400)تا اذص سپطزُ( ضواضُ: عوَهي هٌالصِ  ضطوت زض ضطايظ عوَهي 
(RSD-40120126, RSD-40120127, RSD-40120128) 

 

ت تاييسيِ پيطٌْاز ـٌي پس اظ .1  ضواًتٌاهِ هعتثط تاًىيضيال تِ صَضت  822.000.000 ، پيطٌْاز زٌّسُ تايستي هثلػضيطاظ ًفتظ عطؾ ضطوت پااليص ا زضيـا

ضطوت تصَضت سطتستِ ٍ هوَْض تِ  "ب"ٍ پيطٌْاز هالي ضا زض پاوت  "الف"زاضاي اعتثاض تاضس تعٌَاى سپطزُ ضطوت زض هٌالصِ ،  زض پاوت  ضٍظ 90توست  وِ

س ضس.پااليص  َّا ُ ًر ُ تطتية اثط زاز الس سپطز ِ پيطٌْازّايـ  ِ ًوايس. تسيْي است ت  ًفت ضيطاظ)سْاهي عام( اضاي

 تر اساس نرخ ارز  آن يالياز جانة فروشنسه، معازل ر یتصورت ارز شنهازیتاشس. زر صورت ارائه پ يترنسه مناقصه( تصورت ريالي م نحوه پرزاذت وجه )ته

 تسيهي است زر غیر اينصورت پیشنهاز مالي ارسالي مشروط تلقي گرزيسه و قاتل تررسي نرواهس توز. شوز. ي)حواله( زر روز پرزاذت، محاسثه م يينیما

طماسٌاز  .2 طٍضٌسُ ٍ يا ساظًسُ زيگطيـ  ط تِ ضطوت زض ايي هٌالصِ لاتل اًتمال تؽيط ًثَزُ ٍ چٌاًچِـ  عِ ضا ِت ايي تطتية تىويل ٍ اضايِ زّس تِ ّيچ هطَت ّاي هطَت

س گطـت. تطضسيٍجِ هَضز  َّا  لطاض ًر

س ضس ٍ اصَالً ضطوت پااليص ًفت  هوَْض ًطسُ تاضس هَعس همطض تطسس ٍ وِ تعس اظ هططٍط ٍ پيطٌْازاتي تِ پيطٌْازات هثْن ٍ .3 َّا هغلماً تطتية اثط زازُ ًر

ِ هحتاج تِ شوط زليل تاضس هرتاض است ِ پيطٌْازات تسٍى آًى  .ضيطاظ)سْاهي عام( زض ضز يا لثَل يه يا ولي

 ته صورت فايل الكترونیكي از طريق ستهي تاي 2ٍ  1ضواضُ ـطم  گط ٍ ويفي هٌالصِ اضظياتيي  ـطم ّاي تىويل ضسُ تِ ّوطاُ  اعالم آهازگي ي ضسوي ًاهِ .4

ِ ايي اهَض اضسال گطزز. 02/00/1001مورخ   شنثه زو روز 12و حساكثر تا ساعتهای سرترگ ايمیل    ت

َاست اضسال پيطٌْازلي ضطوت وٌٌسگاى زض هٌالصِ تِ ضطوت ّايي پس اظ تطضسي هساضن اضسا .5 ا هَضز تاييس لطاض گطـتِ است عي ًاهِ زضذ ـٌي  وِ اضظياتي آًْ

س گطزيس. َّا  اعالم ذ

ٍ ًيع  س ضس  ِ ، زضياـت گطزز تطتية اثط زازُ ًرَّا ْلت همطض زض اسٌاز هٌالص ٍ هساضوي وِ پس اظ ه ِ هساضن ًالص  تاريد  عسم ارايه پیشنهاز تاالظم تِ شوط است ت

 فوق تمنسله انصراف از شركت زر مناقصه تلقي ذواهس شس.

 تطي ايي ًوَزى شيلاهضا  ًسثت تِ هْط ٍوٌٌسگاى تايستي  ظ وليِ ضطايظ ٍ هطرصات ٍ هفاز هٌسضج زض ايي تطي، ضطوتتوٌظَض حصَل اعويٌاى زايط تط اعالع ا .6

س. السام ٍ  ِ ًواٌي ِ پيطٌْاز ذَز ضويو  ت

س )اضاي .7 ِ ًواٌي ٍ اضاي  تاضس(. ِ آًاليع ليوت العاهي ًويتسيْي است زض پيطٌْاز هالي،  پيطٌْاز زٌّسگاى تايس ًطخ / ًطذْاي پيطٌْازي ضا تسٍى للن ذَضزگي زضج 

چگًَِ ازعاي چٌاًچِ ضطوت پااليص ًفت ضيطاظ)سْاهي عام( تِ ّط علت اظ اًعماز لطاضزاز تا تطًسُ هٌالصِ هٌصطؾ گطزز زض ايي صَضت تطًسُ هٌالصِ حك ّي .8

س زاضت.  جثطاى ذساضتي اظ ايي تاتت ًرَّا

س ًطذْاي ٍاصلِ اظ ايي پيطٌْاز زٌّسگاى هطزٍز .9 تطريص زازُ  ّط گاُ زض حيي هٌالصِ ٍلَؾ حاصل ضَز وِ پيطٌْاز زٌّسگاى تِ ظياى ذطيساض تثاًي وطزُ ًا

س ضس. َّا طٍضٌسگاى شيصالح حصؾ ذ ِ صَضت زائن اظ ليستـ  ٍ اساهي پيطٌْاز زٌّسگاى هترلؿ هَلتاً ٍ يا ت  ُ  ضس

ذَز هحفَػ هي زاضز وِ توام ٍ يا تعسازي اظ پيطٌْاز ات ضا ضز ًوايس ٍ تِ ّيچ ٍجِ هميس تِ لثَل پيطٌْاز ذاصي ًثَزُ ٍ ًيع تعْسي  ذطيساض ايي حك ضا تطاي .10

 هثٌي تط اهضاء لطاضزاز تا ووتطيي ًطخ پيطٌْاز زٌّسُ ًساضز.

11. ٍ ُ ِ زض شيل تطي پيطٌْاز ًطخ شوط ضس ٍ آزضس ايويل پيطٌْاز زٌّسُ ّواى است و س  ًطاًي  ِ ًطاًي هصوَض اضسال ضَز، اتالغ ضسُ تلمي ذَّا ِ ت ِ اي و ّط هىاتث

ُ ضسُ تاضس. ِ ذطيساض اعالع زاز ا لثالً ٍ تِ صَضت وتثي ت ًَِ تؽييطي زض آًْ  گطزيس هگط آًىِ ّط گ

جام تطضسيْاي الظم تعييي ٍ اتالغ هي گطزز .ذطيساض زض صَضت لعٍم ًس .12 ثت تِ اًعماز لطاضزاز ظطؾ حساوثط يه هاُ  تطًسُ هٌالصِ پس اظگطايص پاوات هالي ٍ ًا

 السام هيٌوايس .

ٍظ 15تطًسُ هٌالصِ هَظؿ است ظطؾ هست  .13 جام  ًسثت ِت اضسال ،اتالغ وتثي ايي ضطوت ِت ًطاًي تعييي ضسُ زض تطي پيطٌْازي  زضياـت پس اظ ض سپطزُ حسي ًا

صَضت تضويي ضطوت زض هٌالصِ ٍي  .ًوايس السامضطوت  ايي آزضس سيس( ِتهثلػ ول لطاضزاز تصَضت ضواًتٌاهِ هعتثط تاًىي لاتل تو ٪10تعْسات ) زض ؼيط اٌي

َق( ذَززاضي س ضس . تسيْي است چٌاًچِ ًفط زٍم ًيع اظ لثَل سفاضش )تا تَجِ تِ تَضيحاتـ  ًوايس. ذطيساض  ضثظ  ٍ عٌساللعٍم سفاضش تِ ًفط زٍم هحَل ذَّا

َق الصوط ضا هَلتاً  طٍضٌسگاى شيصالح حصؾ هي ًوايس . تطريص ذطيساض زض هَضز حصؾ اظ ليست اساهي پيطٌْاز زٌّسگاىـ  ٍ يا تصَضت زائن اظ ليستـ 

س تَز. َّا  ـطٍضٌسگاى شيصالحيت لغعي ذ

ٍ هاليات تط .14 َاضض  ُ هي پطزاذت تيوِ، ع طٍضٌس ًي تعْسُـ  ٍ سايط وسَضات لاًَ  ُ عٍز  تاضس. اضظش ـا
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َيل واال .15  ًَاة هست ظهاى تح صَضت ّيچگًَِ زاليلي  تا هلحَػ زاضتي وليِ ج ٍ ضطايظ حاون تط تاظاض  زاذلي يا ذاضجي زض پيطٌْاز هطرص گطزز زض ؼيط اٌي

ز. س َت َّا ِ ًر َاى ظهاى تحَيل واال پصيطـت ِ / ضٍظ / هاُ واضي تعٌ ز. عثاضاتي اظ لثيل ّفت سَت َيل واال پصيطـتِ ًرَّا  جْت تاذيطزضتح

س زض هماتل اضائِ ضواًتٌا .16 َاى  ٪ 25هِ تاًىي هعتثط تا سمؿ تطًسُ هٌالصِ هي تًَا ت ًوايس ٍ اظ پطزاذتْايي وِ ذطيساض ِت  پطزاذت پيصهثلػ ول لطاضزاز ضا تعٌ زضيـا

ُ هي ًوايس وسط گطزز.  ـطٍضٌس

 
 

 زاضاي سوت:    اظ ضطوت    ايٌجًاة

 

ق ضا لثَل هي َاضز َـ ٍ تواهي ه  ِ  ااهض   تاضيد   ًواين. وليِ ضطايظ ايي هٌالصِ ضا هغالع


