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«   دومنوبت  آگهي مناقصه عمومي » 

 

تاتلَّاي )   VMSتْيِ، ًصة ٍ ساُ اًذاصي تاتلَّاي  تِ ًسثت ، 93سال  ٍ اػتثاس هصَب هؼاهالتيآئيي ًاهِ  پٌجتاستٌاد هادُ ُ دس ًظش داسد ـــشْشداسي اسٍهي

ليِ ا هثلغ اٍبهٌضن ٍ هذاسن اسٌاد  ٍ ششایظ ليذ شذُ دس تيتشاتش هشخصات فٌي ٍ ػوليااسٍهيِ شْش دس سغح  تِ ّوشاُ ساصُ ّاي پایِ( هتغيش خثشي

هاُ الذام   3ت دس هذٍ ساتمِ واسي دس صهيٌِ هَضَع آگْي  صالحيت داسايتَسظ ششوتْاي  (سیال هيليَى ّفتصذٍ  هيلياسد دٍ )ريال 000/000/700/2

یىشٌثِ  تا آخش ٍلت اداسي سٍصتا  ُّوِ سٍص شَد جْت وسة اعالػات تيشتشهي هایل تِ ّوىاسي ّستٌذ دسخَاستوِ ٍاجذ ششایظ  اص پيواًىاساى لزا .ًوایذ

سایت ٍ یا تِ  وٌاس گزس شْش چایي –اتتذاي تلَاس ًثَت ٍالغ دس  ساصهاى حول ٍ ًمل ٍ تشافيه شْشداسي اسٍهيِاهَس لشاسدادّاي  ُب 18/08/93هَسخـِ 

الذام  ليپاوتْا تششح ر ليتا تىن تِ ششوت دس هٌالصِ، ليدس صَست توا ٍٍ ًسثت تِ دسیافت اسٌاد هٌالصِ هشاجؼِ   www. urmia.irآدسس شْشداسي تِ 

: ًذيفشها

ساصهاى حول ٍ ًمل  تٌام ُياسٍم اميتاًه شْش شؼثِ خ 100785069997ٍیا ضواًت ًاهِ تاًىي تحساب سپشدُ تِ شواسُ  يصًمذيٍاس شفي شاهل( الف) پاوت – 1

  الير 000/000/135اص تاتت سپشدُ ششوت دس هٌالصِ توثلغ  نيٍ تشاف

 يهذاسن هشتَط تِ سَاتك واساسائِ ، (هصذق شذُ)ٍ اساسٌاهِ ششوت  ساتیيٍآخشیي آگْي تغ اظْاسي خَد فشم هٌالصِ، ٍآگْي اسٌاد شاهل( ب) پاوت – 2

، تشي تؼْذ ًاهِ هثٌي تش ػذم دخالت واسوٌاى دٍلت  

پيشٌْاد ليوت تا حشٍف ٍػذد   سيب شاهل (ج) پاوت – 3

تِ دتيش خاًِ ساصهاى حول ٍ ًمل ٍ  19/08/93هَسخِ  دٍشٌثِسٍص  14پاوت گزاشتِ ٍتا ساػت نيّش سِ پاوت سا جذاگاًِ دس تستِ ٍالن ٍهْش شذُ دس  ٍ

وِ پس اص هذت همشس اسسال گشدد  یيشٌْادّاياست تِ ج يُيتذ. شتِ شَدتحَیل ٍ سسيذ دسیافت داسًذ ضوٌاً آدسس ٍتلفي ششوت دس سٍي پاوت ًَ نيتشاف

 .اثش دادُ ًخَاّذ شذ  بيتشت

  : شرايط شركت در مناقصه

هذاخلِ واسوٌاى لاًَى  هٌغ ٍسایش همشسات حاون تش پيواًىاساى ٍسػایتاستاًذاسي  تشًاهِ سیضيٍهؼاًٍت یت وليِ همشسات ٍتخشٌاهِ ّاي شْشداسي اسع -1

. لاًَى ًظام ٍظيفِ ػوَهي تشاي وليِ هتماضياى الضاهي است( دُ)هادُ ( ٍ)هجلس ٍّوچٌيي تٌذ  27/10/1337ٍوشَسي هصَب دٍلتي 

 تيشْشداسیْا حاون تش ایي هٌالصِ هي تاشذ ٍوليِ وسَسات لاًًَي اػن اص تيوِ ٍ هاليات ٍ غيشُ تِ ػْذُ تشًذُ هٌالصِ خَاّذ تَد ٍ سػا يآئيي ًاهِ هال -2

 .همشسات حاون تش پيواًىاساى تشاي وليِ هتماضياى الضاهي است

 .وليِ وسَسات لاًًَي اػن اص تيوِ ٍ هاليات ٍ غيشُ تش ػْذُ  پيواًىاس هي تاشذ -3

. ًخَاّذ شذدادُ شْشداسي دس سد یا لثَل ّش یه اص پيشٌْادّاي سسيذُ هختاس است ٍتِ پيشٌْاد ّاي هششٍط یا هثْن ًٍالص تشتية اثش  -4

. ضثظ خَاّذ شذ دس صَستيىِ ّش یه اص تشًذگاى اٍل ، دٍم هٌالصِ حاضش تِ ػمذ لشاسداد ًشًَذ سپشدُ آًاى تٌفغ شْشداسي -5

 .ُ اص عشیك لشػِ وشي اًتخاب خَاّذ شذ ًالصدسصَست داشتي ششایظ هساٍي تشًذُ م -6

 .اسائِ وذ التصادي تِ ٌّگام ػمذ لشاس داد الضاهي هيثاشذ -7

 افتيٍ ًسثت تِ دس صيٍاس يشؼثِ شْشداس يتاًه هل 3100000414001تِ حساب  شيف يط اليس 000/400هثلغ يستياسٌاد هٌالصِ تا افتيجْت دس اىيهتماض -8

. ًذياسٌاد الذام فشها

 .سٍص هيثاشذ  30هذت اػتثاس ليوت پيشٌْادي  -9

حضَس اػضاء وويسيَى ػالي هؼاهالت شْشداسي دس هحل  سالي جلسات شْشداسي تا   20/08/93ُ هَسخ سِ شٌثِ سٍص 13 پيشٌْادّاي سسيذُ سأس ساػت -10

    .د شذهشوضي ٍالغ دس هيذاى اًمالب ساختواى شْشداسي هشوضي هفتَح ، لشائت ٍ ًظش وويسيَى ظشف ّفت سٍص تِ استثٌاء ایام تؼغيل اػالم خَاُ

 حضـرت پور                                                                                                                                                                            
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