
:آدسس ٍ ضواسُ تلفي 

فشٍضٌذُ دس سد يا لثَل يك يا كليِ پيطٌْادات هختاس تَدُ ٍ سپشدُ ًفش اٍل ٍ دٍم تا حػَل ًتيجِ لغؼي ًگْذاسي ٍ دس غَست اًػشاف اص -  2

.خشيذ تِ ًفغ فشٍضٌذُ ضثظ خَاّذ ضذ

.اػالم ًوايذ "دس غَست ٍجَد دسخَاستْايي تا ليوت هساٍي ًفش تشًذُ كسي خَاّذتَد كِ تاالتشيي ليوت پيطٌْادي سا حضَسا- 3

.ًتيجِ پيطٌْادات پس اص تشسسي تِ ضشكت كٌٌذگاى دس هضايذُ اػالم خَاّذ ضذ- 4 

.ّضيٌِ  تاسگيشي ، حول ٍ آگْي هضايذُ تِ ػْذُ تشًذُ خَاّذ تَد- 5 

 سٍص كاسي ًسثت تِ تسَيِ حساب كاهل ٍ تاسگيشي ٍ حول الذام ًكٌذ ٍديؼِ 5دس غَستيكِ تشًذُ اص تاسيخ اتالؽ ًتيجِ هضايذُ ظشف هذت - 8 

تِ ًفش دٍم تشًذُ هضايذُ دس غَستيكِ اختالف ليوت كوتش اص هيضاى سپشدُ  (1تٌذ)پشداخت ضذُ تِ ًفغ فشٍضٌذُ ضثظ خَاّذ ضذ ٍ هَضَع فشٍش 

تاضذ ٍاگزاس خَاّذ ضذ دس غَستيكِ اختالف ليوت ًفش اٍل تا ًفش دٍم تيص اص هيضاى سپشدُ تاضذ كويسيَى هضايذُ دس ايي هَسد تػوين خَاّذ 

.گشفت

.هتماضياى تا اهضاء ريل ايي تشگ تؼْذات اًجام كاسّا هغاتك كليِ ضشايظ سا پزيشفتِ ٍ دس هَسد هطخػات هَسد هؼاهلِ اػالم آگاّي هي ًوايذ- 9

. ػَاسؼ ٍ هاليات تشاسصش افضٍدُ هحاسثِ ٍ اص تشًذگاى هضايذُ دسيافت خَاّذ ضذ9%- 6 

.ٍجِ كل الالم هضايذُ دس اتتذا هحاسثِ ٍ اص تشًذُ هشتَعِ اخز خَاّذ ضذ- 7

 فَالدّاي هاصاد تش ًياص تي اًَاع2000 فشٍش  :موضوع   -1  

. ضشايظ ػوَهي هضايذُ فشٍختِ خَاّذ ضذ2تِ تاالتشيي ليوت دسهضايذُ تا هلحَػ ًوَدى تٌذ  :قيمت- 2   

  7221076557ّش يك اص ضشكت كٌٌذگاى تايستي هثلؾ تؼييي ضذُ سا تؼٌَاى ٍديؼِ تِ حساب جاسي ضواسُ  :تضمين شركت در مزايده- 3   

ضشكت آٌّگشي ًضد تاًك هلت ضؼثِ هشكضي ٍاسيض ٍ يا تػَست ًمذ تحَيل اهَس هالي آٌّگشي ًوَدُ ٍ دس هماتل سسيذ دسيافت ًوايٌذ ٍ كپي فيص 

تِ  "تاًكي ٍ يا سسيذ غٌذٍق سا  ضويوِ فشم پيطٌْاد ليوت ًوَدُ ٍ دس داخل پاكت هخػَظ كِ اص اهَس فشٍش دسيافت هي گشدد، ضخػا

.غٌذٍلي كِ تِ ّويي هٌظَس دس هحل ساختواى اًتظاهات ًػة گشديذُ است تياًذاصد

شرايط عمومي مزايده
فالذ اػتثاس تَدُ ٍ تَسظ  (99/06/23  لغايت 99/06/15)پيطٌْادات فالذ ٍديؼِ، هطشٍط، هثْن، ًالع ٍ يا اسائِ ضذُ دس خاسج اص هَػذ همشس -  1

.ضشكت لاتل سد هي تاضذ

:ضواسُ ضٌاسٌاهِ :                   ًام پذس :                       ًام ٍ ًام خاًَادگي 

:ليوت پيطٌْادي 


