
 

 

 «  اولنوبت  عمومی مزایده آ گهی »  

ئِ خذهات وٌتشل پاسن اسااجشاي عشح پاسوثاى ٍ ، 1395ٍ تَدجِ هصَب سال  آييي ًاهِ هعاهالتي شْشداسي اسٍهيِ 30ًظش داسد تاستٌاد هادُ شْشداسي اسٍهيِ دس

پايِ  اجاسُ تْاءاص عشيك هضايذُ عوَهي تا سا  تِ پيواى ت ٍ اسٌاد هٌضنششايظ ٍ هشخصا تا ـضاي پاسن هجاص 823تعذاد  سغح شْش اسٍهيِ تشايحاشيِ اي دس 

 ششوتْايياص ًوايذ .  اداسُ واس ٍ اهَس اجتواعي الذامٍ تاييذيِ اص صالحيت  داسايتَسظ ششوتْاي خذهاتي هجاص تا پاياى سال جاسي  ریال 000/060/196 هاّاًِ

 ِهَسخ شٌثِ  ّوِ سٍصُ تا آخش ٍلت اداسي سٍص اعالعات تيشتش ٍ دسياـت اسٌاد هضايذُ ٍ هشخصات ، د جْت وسةدسخَاست هيشَ ّوىاسي ّستٌذوِ هايل تِ 

يا تِ سايت شْشداسي تِ  ٍ  عثمِ اٍل-ساختواى ساياى -وَچِ پٌجن -ٍالفجشتلَاس ٍالع دس حول ٍ ًمل ٍ تشاـيه شْشداسي ساصهاى  لشاسدادّاي اهَستِ  30/5/95

 : ٌذيالذام ـشها ليپاوتْا تششح ر ليتا تىو هضايذُتِ ششوت دس  ليٍ دس صَست تواهشاجعِ   www.urmia.irآدسس 

تٌام ساصهاى حول ٍ  ِياسٍه اميتاًه شْش شعثِ خ 100160069991ٍيا ضواًت ًاهِ تاًىي تحساب سپشدُ تِ شواسُ شواسُ  يضًمذيٍاس شـي شاهل : (الف) پاکت – 1

  الیر 000/000/10توثلػ  هضايذُاص تاتت سپشدُ ششوت دس  هيل ٍ تشاـًم

 يٍ اساسٌاهِ ششوت )هصذق شذُ(، اسائِ هذاسن هشتَط تِ سَاتك واس شاتييٍآخشيي آگْي تؽ اظْاسي خَد ـشم ، هضايذُ ٍآگْي اسٌاد شاهل :( ب) پاکت – 2

 هْش ٍ اهضاء شذُ يششوت ّوگ يواس تيٍ ظشـ تيصالح شيَتشي تعْذ ًاهِ هثٌي تش عذم دخالت واسوٌاى دٍلت ٍ تص ،هشتثظ 

 ُشذ اهضاء ٍ هْش ٍ عذد ٍ حشٍؾ تا ليوت پيشٌْاد تشي شاهل :( ج) پاکت  – 3

خاًِ ساصهاى تِ دتيش 31/5/95هَسخِ  يىشٌثِ سٍص پاياى ٍلت اداسي تا  پاوت گزاشتِ ٍ هيهْش شذُ دس  تستِ ٍالن ٍجذاگاًِ دستصَست ٍ ّش سِ پاوت سا 

وِ پس اص هذت  ييشٌْادّاياست تِ پ يْيتذ . تلفي ششوت دس سٍي پاوت ًَشتِ شَدشواسُ تحَيل ٍ سسيذ دسياـت داسًذ ضوٌاً آدسس ٍ هيحول ٍ ًمل ٍ تشاـ

 .اثش دادُ ًخَاّذ شذ ةيگشدد تشت سالهمشس اس

 :  مزایده طیشرا

ٍ  يعوَه فِي( لاًَى ًظام ٍظ10تٌذ )ٍ( هادُ ) ييهجلس ٍّوچ22/10/1337ٌهصَب  يٍوشَس يلاًَى هٌع هذاخلِ واسوٌاى دٍلت دس هعاهالت دٍلت تيسعا -1

 است . يدٌّذگاى الضاه شٌْاديپ يهمشسات لاًَى واس تشا

خَاّذ تَد ٍ  ُهضايذؼيشُ تِ عْذُ تشًذُ  ت لاًًَي اعن اص تيوِ ٍ هاليات ٍهي تاشذ ٍوليِ وسَسا هضايذُشْشداسيْا حاون تش ايي ٍ هعاهالتي  يآئيي ًاهِ هال -2

 . همشسات حاون تش پيواًىاساى تشاي وليِ هتماضياى الضاهي است تيسعا

ساصهاى ًسثت تِ ضثظ سپشدُ ششوت دس  ٌصَستيا شيدس ؼ ذيّفتِ ًسثت تِ عمذ لشاسداد الذام ًوا هيظشؾ هذت  پس اص اتالغ هىلؿ است هضايذُتشًذُ  -3

 . ًوَد خَاّذ دٍم الذام شٍل ٍ عمذ لشاسداد تا ًفًفش ا هضايذُ

ٍاسيض ٍ اسٍهيِ شْشداسي  تِ ًامتاًه هلي   1100000010001عي ـيش تِ حساب  ریال 000/100هتماضياى جْت دسياـت اسٌاد هضايذُ تايستي هثلػ  -4

 . ًسثت تِ دسياـت اسٌاد الذام ًوايٌذ

 ضثظ خَاّذ شذ .  شْشداسيًذ سپشدُ آًْا تِ ًفع حاضش تِ اًعماد لشاسداد ًشَ ةيتِ تشت هضايذُدٍم  ،وِ تشًذگاى اٍل  يدس صَست  -5

 اص عشيك لشعِ وشي اًتخاب خَاّذ شذ .  هضايذُدسصَست داشتي ششايظ هساٍي تشًذُ   - 6

 . اثش دادُ ًخَاّذ شذ ةي، هثْن ٍ ًالص تشت هششٍط يشٌْادّايهختاس تَدُ ٍ تِ پ ذُيسس شٌْاداتياص پ هيلثَل ّش  ايدس سد  يشْشداس  -7

 . الضاهي است هضايذُئِ وذ التصادي تشاي تشًذُ اسا  -8

تا حضَس اعضاء وويسيَى عالي هعاهالت شْشداسي دس هحل  سالي جلسات شْشداسي  1/6/95 هَسخِ دٍشٌثِ  سٍص 13 پيشٌْادّاي سسيذُ سأس ساعت -9

 /ح . سٍص تِ استثٌاء ايام تعغيل اعالم خَاّذ شذ هشوضي ٍالع دس هيذاى اًمالب ساختواى شْشداسي هشوضي هفتَح ، لشائت ٍ ًظش وويسيَى ظشؾ ّفت
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