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شزایط عمًمي مىاقصٍ ذزیس،پرت ي پش ي تًسیع غذای زاوشگاٌ محقق ارزبیلي سال 

 88-89بزای سال تحصیلي 

 

هؼاًٍت زاًطجَيي زاًطگاُ هحمك اضزتيلي زض ًظط زاضز اهَض هطتَط تِ تْيِ لسوتي اظ هَازغصايي، پرت ٍ پع ٍ 

، اظ عطيك هٌالػِ ػوَهي تِ اضراظ 1398 -99تحػيلي  سال زضضا، اضزتيل تَظيغ غصاي زاًطجَياى ايي زاًطگاُ زض 

 حمَلي ٍاجس ضطايظ تِ ضطح شيل ٍاگصاض ًوايس.

 شزایط مىاقصٍ

 

س تَز . 20/04/99لغايت  20/06/98تاضيد هست ظهاى  لطاضزاز زُ هاُ اظ   -1  ذَّا

هَضَع ٍاگصاضي ػثاضت است اظ ذطيس الالم ٍ هَازغصايي)تِ غيط اظ سِ للن اغلي ضاهل گَضت لطهع، تطًج ٍ ضٍغي وِ  -2

ظيغ ٍػسُ ّاي ًاّاض، ضام ٍ غثحاًِ  تَسظ زاًطگاُ زضاذتياض پيواًىاض لطاضذَاّس گطفت(، اًتمال،آهازُ ساظي ٍ پرت ٍ تَ

غصاّا تِ ػْسُ هسيطيت اهَض  ٍ وويت پطس تا ويفيت هغلَب ٍ اًجام ًظافت الظم زضزٍ هحل هصوَض. )تطريع ويفيت

 زاًطجَيي زاًطگاُ ذَاّس تَز.(

يغ ٍ ًظافت( تا لطاضزاز پرت ٍ پع ٍ تَظ  -2لطاضزاز ذطيس هَاز غصايي  -1هَضَع هٌالػِ  عي زٍ لطاضزاز جساگاًِ ) -3

 تطًسُ هٌالػِ ٍاگصاض ذَاّس ضس. ٍ پيواًىاض هلعم تِ اجطاي ّط زٍ لطاضزاز هي تاضس.

 غصاذَضي هطوعي زاًطگاُ ٍالغ زض سايت اغلي زاًطگاُ زض اضزتيل . -4
 ذَاّس تَز. هيلياضز ضيال( ّطت)پٌجاُ ٍ  000/000/000/85زضحسٍز تطآٍضز اٍليِ ول هَضَع هٌالػِ -1تثػطُ 

لطاضزاز(،ٍ لصا  4تؼساز پطس ضٍظاًِ تطاساس آهاض اضائِ ضسُ تَسظ ًوايٌسُ واضفطها ذَاّس تَز)عثك هازُ  –2تثػطُ 

 ي پيطٌْاز ًسثت تِ هغالؼِ ٍ تطضسي زض ايي ظهيٌِ اظ عطيك همتضي السام ًوايس. پيواًىاض هَظف است لثل اظ اضائِ

 ، ًاّاض ٍ ضام ذَاّس تَز.ضٌثِ ضاهل غثحاًِ ضٍظّاي واضي اظ ضٌثِ تا چْاض -5

غصاذَضي زض ضٍظ ّاي پٌج ضٌثِ، جوؼِ ٍ ايام تؼغيل ضسوي تؼغيل ذَاّس تَز ٍ پرت غصا اًجام ًرَاّس ضس  -تثػطُ 

 ٍلي زض غَضت زضذَاست واضفطها، پيواًىاض هَظف تِ اًجام ٍظايف زض آى ضٍظّا تا ضطايظ ػازي لطاضزاز ذَاّس تَز.

ساض هَاز اٍليِ تحَيلي تِ زاًطگاُ ٍ ّوچٌيي زستوعز پرت ٍ پع، تَظيغ، حول ٍ ًمل، ليوت پيطٌْازي تطاساس هم -6

ضَز پيطٌْاز ليوت تا ضػايت هفاز جسٍلْاي ًگْساضي ٍ اًجام اهَض ذسهاتي ٍ ًظافت هحل غصاذَضيْا تطآٍضز هي

 .اضائِ ضَزپيَستي ٍ ّوچٌيي هغالؼِ زليك پيص ًَيس لطاضزاز 

ٌالػِ زض هحاسثِ ٍ اضايِ ليوت تسياض هْن تَزُ ٍ ضاهل هَاضزي هي تاضس وِ زض اضايِ ليوت هغالؼِ اسٌاز ه – 1تثػطُ 

 هؼمَل ًمص اساسي زاضز .

ي الالم هطوَل لاًَى هاليات تط اضظش افعٍزُ ضا تط ػْسُ گطفتِ ٍ واضفطها پطزاذت هاليات تط اضظش افعٍزُ –2تثػطُ 

لاًًَي آى السام ًوايس.پيواًىاض هَظف است ًسثت تِ اًجام هطاحل   

 

وليِ اهَال ٍ اتعاض واض ٍ هَاز هػطفي تَسظ پيواًىاض تْيِ ذَاّس ضس. )تِ غيط اظتجْيعات غٌؼتي ٍ سِ للن واالي  -7

 اغلي( 

ضػايت هفاز ضطايظ ذػَغي هٌالػِ زض عَل لطاضزاز العاهي تَزُ ٍ ضطوت هَظف تِ تطضسي ٍپيص تيٌي  الظم جْت  – 8

 ضس .اًجام آًْا هي تا

گطزز وِ تواهي ّعيٌِ ّاي ذطيس هَاز غصايي  ٍ  تٌظينتايست تِ غَضتي  هي ّط لطاضزاز پيطٌْازي ْايليوت –9

غيطغصايي، حول ًٍمل، ًگْساضي، اًطغي، حمَق ٍ هعاياي لاًًَي واضوٌاى ٍ ّعيٌِ چاج آگْي ٍ ساهاًِ ستاز ٍ سايط ّعيٌِ 

 تاریخ
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ض ًظط گطفتِ ضَز ٍ زض ايي ضاستا وويسيَى هٌالػِ زاًطگاُ تطًسگاى ّاي غيطلاتل اجتٌاب، تِ غَضت هؼمَل ٍ لاًًَي ز

اٍل، زٍم ٍ سَم هٌالػِ ضا تط اساس آييي ًاهِ ًحَُ ي اًجام هالي ٍ هؼاهالتي زاًطگاُ ّا ٍ زيگط همطضّ ات ، ًسثت تِ 

ػَت تِ زفاع اظ ليوت ّاي پيطٌْازي ٍ تطضسي تَاى هالي ٍ سَاتك واضي ضطوت السام ًوَزُ ٍ اظ ايطاى زهغالؼِ ليوت

زّس ّايي ضا وِ فالس ضطايظ الظم تطريع هياضايِ ضسُ ٍ تجعيِ ٍ تحليل آى تٌوايس ٍ زاًطگاُ هرتاض است ضطوت

 تاضٌس ضا اظ گطزًٍِ ذاضج ًوايس ٍ ضطوت وٌٌسُ حك ّيچگًَِ اػتطاضي ضا ًرَاّس زاضت. ّايي وِ هؼمَل ًوي ليوت

 

ضطوت زض ايي هٌالػِ ٍ اضائِ پيطٌْاز ايجاز ّيچگًَِ حك تطاي ضطوت وٌٌسُ ٍ ّيچ ًَع ايجاز تىليف ٍ يا سلة  -10

 ًوايس ٍ زاًطگاُ زض لثَل ٍ يا ضز وليِ پيطٌْازات هرتاض است .  اذتياض تطاي زاًطگاُ ًوي

پطزاذت حمَق تِ  اجتواػي زض ظهيٌِ ّايّاي ٍظاضت تؼاٍى ،واض ٍ ضفاُ اجتواػي ٍ ساظهاى تاهيي  ضػايت ترطٌاهِ -11

هَضخ  ّ 34613/ت84515ي  ٍعطح عثمِ تٌسي هطاغل ٍ تػَية ًاهِ ضواضُ 99ٍ 98ّاي  واضگطاى تطاي سال

 تاضس. ّاي هطاتِ العاهي هي ّيأت ٍظيطاى ٍ سايط ترطٌاهِ 15/12/84

ضا اظ ازاضُ ول تؼاٍى،واض ٍ ضفاُ اجتواػي  ّاي ذسهاتي وِ غالحيت پيواًىاضي زض اهَض پرت ٍ پع ٍ تَظيغ غصا ضطوت -12

ي ضمه بارگشاری زر ساماوٍ   هي تَاًٌس پاوت  پيطٌْازي ذَزضاتِ تطتية ظيط تْيِ زاضًس،1398ٍ1399تطاي سال

تِ زتيطذاًِ       62/10/1989قبل اس ظهز ريس شىبٍ  مًرخ    11تسارکات الکتزيویکي زيلت حساکثز تا ساعت 

 اضزتيلي تحَيل ًوايٌس.هطوعي زاًطگاُ هحمك 

 تاضس( ّا ٍ هحتَيات آى تِ ضطح ظيط العاهي هي گصاضي پاوت )ضػايت زستَضالؼول ًام 

 پاوت الف( ضاهل:

ضيال ( تِ حساب ضواضُ    )زٍ هيلياضز ٍ ًْػس هيليَى  000/000/900/2ضواًت ًاهِ تاًىي يا فيص ٍاضيعي تِ هثلغ  

 مك اضزتيلي ًعز تاًه هلي ضؼثِ هطوعي اضزتيل .تِ ًام سپطزُ زاًطگاُ هح 2177230831008

 پاوت ب( ضاهل:

 ،3ٍ4ضواضُ  اسٌاز لثَل ٍ پصيطش ضطايظ هٌسضج زضآگْي فطاذَاى هٌالػِ ٍ هستٌسات آى هوَْض تِ هْطضطوت )فطهْاي

اضُ ول آگْي هٌالػِ، ضطايظ ذػَغي هٌالػِ، سَاتك واضي هطتَط تِ ّوطاُ تػَيطغالحيت اظ از ،ّاپيص ًَيس لطاضزاز

 واض ٍ اهَض اجتواػي ٍ اساسٌاهِ ٍ ضٍظًاهِ ضسوي غاحثاى هجاظ اهضاي ضطوت(.

 پاوت ج ( ضاهل:

( الف ٍ ب هطتَط تِ ليوتْاي 1فطهْاي هوَْض تِ هْط ضطوت ضاهل فطم پيطٌْاز ليوت ٍ جساٍل پطضسُ  فطم ضواضُ )

ّوچٌيي جسٍل آًاليع ّعيٌِ پرت ٍ پع ٍ تَظيغ غصا ، وِ پيطٌْازي غصاّاي هَجَز زض ليست ٍ آًاليع ٍظًي ٍ ضيالي آًْا ٍ 

 تايست غفحِ تِ غفحِ تَسظ غاحثاى اهضاي هجاظ ضطوت اهضا ٍ هْط ضًَس. هي

 پاوت چْاضم :

 ضاهل سِ پاوت الف ،ب ٍ ج تِ غَضت هْطٍهَم ضسُ تا هطرػات واهل ضطوت.  

زض   لثل اظ ظْط12ضاس ساػت   62/10/1989  ىبٍريس شپيطٌْازات اضائِ ضسُ هتؼالثاً زض غَضت واهل تَزى هساضن 

تَسظ وويسيَى هٌالػِ زاًطگاُ گطايص، تطضسي ٍ تطاساس همطضات هَضَػِ هحل   اتاق هؼاًٍت ازاضي هالي  زاًطگاُ ، 

 تطًسُ هٌالػِ هطرع ذَاّس ضس ٍ سپطزُ ضطوتْايي وِ تطًسُ ًطسُ اًس هستطز ذَاّس ضس.

ًاهِ تاًىي ٍ هتؼالثاً ػمس لطاضزاز السام ًوايس ٍ  ت يه ّفتِ ًسثت تِ اضائِ ضواًتتطًسُ اٍل هَظف ذَاّس تَز ظطف هس

زضغَضت اًػطاف ٍ يا ػسم هطاجؼِ تطًسُ اٍل سپطزُ ايطاى ضثظ ٍ زضغَضت غالحسيس زاًطگاُ تا تطًسگاى  تِ تطتية زٍم يا  

 سَم زض غَضت ٍجَز ،لطاضزاز هٌؼمس ذَاّس ضس.

بزای زریافت اسىاز مىاقصٍ اس تارید زرج آگهي مىاقصٍ زر ريسوامٍ تا تًاوىس  ٍ ميزر مىاقص  عالقٍ مىسان شزکت

 .مزاجعٍ ومایىس (www.setadiran.irبٍ ساماوٍ تسارکات الکتزيویکي زيلت بٍ وشاوي ) 10/10/89تارید 
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زضغس ضواًت ًاهِ تاًىي تِ زاًطگاُ  10هٌظَض تضويي اجطاي تؼْسات   تايست زض اتتساي ػمس لطاضزاز تِ تطًسُ هٌالػِ هي -13

س ضس وِ تا اتوام لطاضزاز ٍ پس اظ اضائِ  زضغس 5 اضائِ ًوايس ٍ ّوچٌيي اظ ّط غَضت ٍضؼيت تِ ػٌَاى حسي اًجام واض وسط ذَّا

س  ضس. هفاغا حساتْاي هطتَط هستطز ذَّا

 .ي هٌالػِ ذَاّستَزي تطًسُهٌالػِ زض ضٍظًاهِ ٍ ساهاًِ ستاز ايطاى تِ ػْسُ ي چاج آگْيّعيٌِ-14

 

 معايوت زاوشجًیي زاوشگاٌ محقق ارزبیلي

 


