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 ًگهباًی تاسیسات ٍ ابٌیِ شهرداری برٍجي  شرایط هٌاقصِ

 

 ضْطزاضي ثطٍخي زض ضز يب ٍجَل ّليِ پيطٌْبزات هرتبض است. -1

 ّليِ ّسَضات ٍبًًَي هتقلَِ ثِ فْسُ پيوبًْبض هي ثبضس. -2

 هتَبضيبى هي ثبيستي هساضُ ضطّت زض هٌبٍػِ ثِ ضطح شيل هطتت ٍ تحَيل زثيطذبًِ ضْطزاضي ًوبيٌس. -3

 پبّت الو( ضوبًتٌبهِ يب ىيص ٍاضيعي ضطّت زض هٌبٍػِ   
پبّت ة( اسٌبز هٌبٍػِ ، اسبسٌبهِ ضطّت،آگْي آذطيي تنييطات ضطّت ، خسٍل اضظيبثي پيوبًْبضاى ثِ پيَست ّليِ 

ط هِ ّبضي ٍ غَضتحسبة ثبًْي هطثَضظٍاسٌبز ٍ هساضُ هثجتِ اهتيبظ آٍض ِّ زض خسٍل شّطگطزيسُ، هبًٌس ضتجِ ثٌسي ٍ 
 ثِ ضطّت ٍ ليست هبضيي آالت هتقلٌ ثِ پيوبًْبض ٍ ميطُ 

پبّت ج( پيطٌْبز ٍيوت ٍ آًبليع ٍيوت پيطٌْبزي )ضوٌبً پيَست آًبليع ٍيوت العاهي ثَزُ ٍ زض غَضت فسم اضائِ آًبليع 
 ثبضس( ٍيوت ، پيطٌْبز ثبعل هي

 پيطگيطي ًبخب ثبضٌس.پليس ىقبليت اظ ثبيستي زاضاي هدَظ  يثبيستي زاضاي ه هيضطّت ٌٌّسگبى  -4

هتَبضيبى هي ثبيستي ّليِ ىطهْبي هطثَعِ ضا ِّ اظ سبيت ضْطزاضي ثطٍخي زضيبىت هي ًوبيٌس هْط ٍ اهضبء ًوَزُ  -5
 )اهضب هدبظ عجٌ آگْي آذطيي تنييطات( ٍ ضويوِ پيطٌْبز ىًَ ًوبيٌس. )ثسٍى زضج ّيچ گًَِ ٍيس ٍ ضطعي(

ثِ ًبم  3100002524007ضيبل ثِ حسبة سيجب ثِ ضوبضُ  پٌح هيليَىزٍيست ٍ ثيست ٍ هتَبضيبى هي ثبيستي هجلل  -6
سپطزُ ضْطزاضي ثطٍخي ًعز ثبًِ هلي هطّعي ثطٍخي ٍاضيع يب هقبزل هجلل ىًَ ضوبًتٌبهِ ثبًْي زض ٍخِ ضْطزاضي 

 ثطٍخي ثبثت تضويي ضطّت زض هٌبٍػِ زض پبّت الو ذَز ٍطاضزازُ زضميطايٌػَضت پيطٌْبز ضز ذَاّس گطزيس.

ِ پيطٌْبزات هي ثبيستي ثب ٍيس هجلل پيطٌْبزي ثِ غَضت ٍاضح ٍ ثِ غَضت ضٍوي ٍ حطٍىي ؽطه هْلت هَطض ّلي -7
 تحَيل زثيطذبًِ ضْطزاضي ثطٍخي گطزز.

 هي ثبضس. 22/02/1398 هَضذِطٌجِ يْآذطيي هْلت تحَيل پيطٌْبزات ٍ هساضُ پبيبى ٍٍت ازاضي ضٍظ  -8

 طزز تطتيت اثط زازُ ًرَاّس ضس.ثِ پيطٌْبزاتي ِّ ثقس اظ هْلت هَطضتحَيل گ -9

 هيتَح ٍ هَضز ضسيسگي ٍطاض ذَاّس گطىت. 23/02/1398زٍضٌجِ ثقساظؽْط ضٍظ  4پيطٌْبزات ٍاغلِ ضأس سبفت  -10

ّليِ ّعيٌِ ّبي ايبة ٍ شّبة ٍ اٍبهت ّبضضٌبسبى ٍ ّبضٌّبى ٍ ّعيٌِ ّبي خبًجي زض غَضت ًيبظ ثِ فْسُ ثطًسُ  -11
 ًِ تقْسي زض ايي ذػَظ ًرَاّس زاضت.هٌبٍػِ ثَزُ ٍ ايي ضْطزاضي ّيچگَ

ثطًسُ هٌبٍػِ هي ثبيستي ؽطه هست يِ ّيتِ خْت تٌؾين ٍطاضزاز ثِ ضْطزاضي ثطٍخي هطاخقِ ًوبيس زضميطايٌػَضت  -12
 ثب ضجظ سپطزُ ًبهجطزُ هقبهلِ ثب ًيطات زٍم ٍ سَم اًدبم ذَاّس گطزيس. 

 ّل ّعيٌِ زضج آگْي ثِ فْسُ ثطًسُ هٌبٍػِ هي ثبضس. -13

 هساضُ هي ثبيستي ثباهضبئ هدبظ ٍهْط ضطّت ثبضس.ّليِ  -14
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 : ٍ شرایط هٌاقصِهَضَع -1هادُ

هٌؾَض ثطٍطاضي اًتؾبهبت ٍ ايدبز حيبؽت ىيعيْي اظ اثٌيِ ٍ تدْيعات ٍ تبسيسبت ضْطزاضي ِ استَطاض فَاهل ًگْجبًي ث  
 :ثطٍخي هغبثٌ خسٍل شيل 

 هحل استَطاض ًَثت ّبضي هْبى ًگْجبًي ضزيو

 ًگْجبًي سبذتوبى ايستگبُ (غجح ًَثتسبفتِ ) 8 ثطٍخي ضْطزاضي 1

 اتبً زاذل سبذتوبى (فػط ٍ ضتسبفتِ) 16 سبظهبى حول ٍ ًَل 2

 ّبًْس زاذل هَظُ سبفت24ِ  هَظُ ضْط 3

 ّبًْس سبفتِ 24 آضاهستبى 4

  .هي ثبضساظ اهبّي خسٍل ىًَ خْت حيبؽت ٍطاضزاز ثِ غَضت حدوي -1تجػطُ 

خسٍل ىًَ ضبهل سبذتوبًْب ٍ هحَعِ هطثَعِ ثِ غَضت ٍضـ هَخَز هي ثبضس ِّ پيوبًْبض هي ثبيست اهبّي -2تجػطُ 
 ٍجل اظ پيطٌْبز ٍيوت ذَز آًْب ضا ثطضسي ٍ پيطٌْبز ٍيوت ذَز ضا ثط ايي اسبس اضائِ زّس.

 هدت قرارداد :-2هادُ 

 ثبضس. هيسبلِ يْثِ غَضت  زازضهست ٍطا

ضوي ثبضسزض ميط ايٌػَضت  هلعم ثِ اًقَبز ٍطازاز هيپس اظ اثالك ثطًسُ ضسى ثِ ضطّت ثطًسُ ، ضطّت تب ّيت ضٍظ : 1تجػطُ 
 . ثب ضطّت زٍم ، زض غَضت اًػطاه ًيط زٍم ثب ًيط سَم ٍطاضزاز هٌقَس ذَاّس ضسضجظ سپطزُ 

عايص ًطخ ثِ ًطسُ ثبضس ايي ٍطاضزاز ثسٍى اى: چٌبًچِ تب پبيبى هست ٍطاضزاز ثِ ّط زليل پيوبًْبض خسيس هطرع  2تجػطُ 
ٍبثل توسيس هي ثبضس ٍ پيوبًْبض هْلو ثِ ازاهِ ّبض زض ظهبى تقييي  پیمان افزایش  ٪ 25 هست حساّثط زٍ هبُ زض ٍبلت 

 ضسُ است .

 

 هبلغ قرارداد :-3هادُ

 هغبثٌ خسٍل پيطٌْبز ٍيوت پيوبًْبض ذَاّس ثَز.
ّال ّعيٌِ ّبي اغلي ٍ هػطىي هطثَعِ ٍ يب سگ ًگْجبى اظ ذَزضٍ ٍ هَتَض سيْلت پيوبًْبض زضغَضت استيبزُ تجػطُ: 

 ثطفْسُ پيوبًْبض هي ثبضس.

 دستگاُ ًظارت:– 4هادُ 

 سُ حطاست ضْطزاضي ثقٌَاى ًبؽط ٍطاضزاز هي ثبضس.ًْؾبضت ثط حسي اخطاي تقْسات پيوبًْبض ثق
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 :ًحَُ پرداختٍ  صَرت ٍضعیت  - 5هادُ 

 ثب ضفبيت ضطايظ ظيط تٌؾين هي ضَز. ّب ّليِ غَضت ٍضقيت

پيوبًْبض هَؽو است غَضت ٍضقيت هبّيبًِ ضا تب آذط ضٍظ پٌدن هبُ ثقس تْيِ ٍتٌؾين ٍ تسلين ّبضىطهب ًوبيس. ًبؽط فبلي 
ّسط حًََ ٍهعايبي پطزاذتي ثِ  ،ّبضىطهب غَضت ٍضقيت ضا اظ خْت تغجيٌ اضٍبم ثب ٍطاضزاز ،  هحبسجِ خطائن احتوبلي

 ضٍظ ثِ اهَض هبلي اضسبل ًوبيٌس. 10ًْبيتبً ؽطه هست ... ثطضسي ٍ پس اظ تبئيس ٍ اهضبء ٍ  ميطُ ضاٍ  ضسوي ًيطٍّبي

ْبض ٍ ًبؽط بًّط گبُ ًبؽط فبلي ّبضىطهب تطريع زّس ِّ غَضت ٍضقيت اضسبلي ًبٍع هي ثبضس هطاتت ضا ّتجبً ثِ پيو تجػطُ:
ْبض بًضا ذَاّس ذَاست ٍ پيو آىب تْويل ي تػحيح ٍ ( سبفت 72حساّثط ) ب تقييي ضطة االخل ث  ًوَزُ ٍ هَين هٌقْس
 ثبضس. گَيي ثِ هٍَـ هي هتقْس ثِ پبسد

 ثبضس. هحبسجِ ٍ تٌؾين غَضت ٍضقيت هبّبًِ ثِ ضطح ظيط هي 

 دبم گطىتِ زض عَل هبُ اًخوـ هجلل ّليِ فوليبت  ( الو

 :ضبهل ّسَضاتّسط ة( 

 دبم ّبضاً% حسي 10 ( الو

 ثيوِ ، ًَي ضبهل: هبليبتبًّسَضات ٍ ة(

 خطائن احتوبلي هتقلَِ( ج

 آالت هبضيياخبضُ ( ز

 ب ٍخَُ پطزاذت ضسُي بة فلي الحس( ُ

 سبيط ّسَضات احتوبلي ( ٍ

 ي ًبٍع ّيچ گًَِ ٍخْي پطزاذت ًوي گطزز.ّب ثِ غَضت ٍضقيت -3-4-8

 ّبض ٍ تقبٍى يياًٌ ثب ٍَبثهغ ، ّب يتني آ ىيص حٍََي ثِ پطسٌل  ثِ تيْيِ ّليِ يِ اضائ ْبض ّط هبِّ هلعم ثِبًپيوتجػطُ : 
پس اظ پطزاذت حًََ ٍهعايبي ّبضگطاى ٍ سبيط  ثيوِ ٍزاضايي بةهيبغب حس يِ ْبض هْلو ثِ اضائبً.پيوثبضس هياختوبفي  ضىبُ

ثبضس زضميطايٌػَضت غَضت ٍضقيت هبُ ثقس پطزاذت  هيٍاحس اهَض هبلي ضْطزاضي اضربظ حَيَي ٍ حٍََي هَضز پيوبى ثِ 
 ًرَاّس ضس.

 تعهدات پیواًكار: :6هادُ 

 حيؼ ٍ حطاست اظ اهبّي ٍ تبسيسبت افالم ضسُ اظ سَي ّبضىطهب-1
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 ٌّتطل ٍ سطّطي ٍ ًؾبضت ثط چگًَگي اًدبم ٍؽييِ  ًگْجبًبى-2

 ضْطزاضي(ّوْبضي ٍ ّوبٌّگي ثب ًبؽط تقييي ضسُ اظ سَي ضْطزاضي )حطاست -3

ضْطزاضي ثِ فْسُ پيوبًْبض خْت ًيطٍّبي پيوبًْبض ثب تَخِ ثِ هحل ثِ ّبضگيطي ثب ًؾط  تْيِ لجبس هتحس الطْل -4
 ثبضس. هي

 ًبى زض غَضت فسم حضَض هطذػي ٍ يب ثيوبضيخبيگعيٌي ًگْجب-5

ٍَاًيي خبضي ّبضىطهب هي پطسٌل هقطىي ضسُ اظ سَي پيوبًْبض هْلو ثِ ضفبيت هَطضات ٍ ضئًَبت اسالهي ٍ ّوچٌيي -6
 ثبضٌس.

 ّبضگطاى پيوبًْبض تلَي هي ضًَس ٍ ّيچگًَِ ضاثغِ استرساهي ثب ّبضىطهب ًساضًس. ًيطٍي اًسبًي هَضَؿ ايي ٍطاضزاز توبهبً-7

 تبهيي ٍسبيل ٍ تدْيعات اضتجبعي خْت ثطٍطاضي توبس ّبي اضغطاضي )ثي سين ٍ يب تليي ّوطاُ(-8

 ًگْجبًبى ثط فْسُ پيوبًْبض هي ثبضس. يخبثدبيي ٍ تنييط ًَثت ّبض-9

ثِ ّيچ فٌَاى ثِ ميط ْبض ٍ ّبضٌّبى آى هَؽيٌس اعالفبت هحطهبًِ اي ِّ ثِ هٌبسجت ّبض زض اذتيبض آًبى ّست ضا ًپيوب-10
ثطذَضز ذَاّس  هغبثٌ ثب ٍَاًيي ًطط اذجبض ٍ اسٌبز هحطهبًِعجٌ ًؾط ضْطزاضي  ضوي خطيوِهٌتَل ًٌوبيٌس زض ميط ايٌػَضت 

 ضس.

ضىطهب ثِ ميط ضا بپيوبًْبض حٌ ٍاگصاضي هَضَؿ ٍطاضزاز يب ٍسوتي اظ آى ضا اىطاز حٍََي ٍ حَيَي ثسٍى ّوبٌّگي ثب ّ-11
 ًساضز .

 سُ پيوبًْبض است.ْثق ضبهل هَاضز ظيطّالتبهيي تدْيعات ًگْجبًي  -12

 طثٌسّو-4 ّالُ هػَة -3 پيطاّي ىطم هػَة-2 ضلَاض ىطم هػَة-1

 ماله تًَيب-8 تًَيب )ثبعَم(-7 ٍاّسيل-6 ىبًَسَِ -5

 اىطبًِ -12 چطاك ٍَُ هٌبست -11 ضَّط-10 ّبپطي هػَة-9

 

 ثبضس. اظ تدْيعات استبًساضز ٍ هسئَليت ًبضي اظ ثْبضگيطي آًْب ّالً ثطفْسُ پيوبًْبض هيتجػطُ: استيبزُ 

ِّ هٌدط ثِ ضطض ٍ ظيبى ثِ ّبضىطهب گطزز ثِ تطريع ٍػَض ٍ تقلل زض ّبض ًگْجبى پيوبًْبض هَؽو است زضغَضت -13
 .اٍسام ًوبيسثِ خجطاى ذسبضت ٍاضزُ  ًسجت ،ّبضىطهب

 پيوبًْبض هَؽو است ًسجت ثِ تْيِ ثيوِ هسئَليت هسًي ًيطٍّبي ٍطاضزاز اٍسام ًوبيس.-14
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زض  زستگبُ ًؾبضت تأييسٍ هَضز  ساضزبًاست تدْيعات ٍ ي اثعاض ًسجت ثِ تْيِ ًوبيس هيٍگَاّي ٍتقْس تأييس ْبضبًپيو -15
 ّبي  ّعيٌِسبيط زستوعزّب ٍ اىحبغل ّطزُ است ٍّوچٌيي هيع بىاظًَبط زيگط اعويٌ زض هحل ٍيب ،هطرػبت ي هحسٍزُ

 ي ٍىٌي خْت پطزاذت ّليِ، هبلي، بيي ازاضياًذَز اظّطخْت هٌؾَض ّطزُ است ٍتَ ي طاي اخطاي ّبض زض هحبسجِا ثض خبًجي
ّب  ثبضس تب ّطگبُ زض عَل هست ٍطاضزاز تأذيطاتي زض پطزاذت هيايي ٍطاضزاز ثِ هست حساٍل زٍهبُ ضا زاضا ي اخطاي ّب ّعيٌِ

ثسيْي است ايي هَضَؿ هوْي است زض عَل هست  .تَسظ ّبضىطهب ثِ ٍخَز آهس، هطْلي ثطاي ًيطٍي ّبض ثِ ٍخَز ًيبيس
ايبي پطسٌل پيوبًْبض اظ سَي ٍي زض هَفس هَطض )هبّيبًِ( ٍطاضزاز چٌس ثبض اتيبً ثييتس. زض غَضت فسم پطزاذت حًََ ٍ هع

،ّبضىطهب هي تَاًس ٍطاضزاز ضا ثِ غَضت يْغطىِ ىسد ٍ ًسجت ثِ ضجظ ضوبًت ًبهِ ثِ ًيـ ّبضىطهب اٍسام ٍ ّليِ حٌ ٍ حًََ 
طاضي ضا زض ايي پطسٌل پيوبًْبض ضا اظ هحل هغبلجبت پيوبًْبض ًعز ضْطزاضي پطزاذت ًوبيس ٍ پيوبًْبض حٌ ّيچگًَِ افت

 ذػَظ ًساضز.

 بى،ٍَّا ًٍعٍالت خَي ٍهٍَقيت خنطاىيبيي هحل ٍاست آةٍضقيت ًوبيسثب تَخِ ثِ  هيٍگَاّي ٍتقْس تأييس  ْبضبًپيو -16
 بت اخطاي فوليبت ضا ثب تَخِ ثِ هست اخطا ثِ ًحَّبضثطزي زضًؾطگطىتِ است.بًثِ هَساض ّبىي ٍاهْ تدْيعات ٍ ي اثعاض تْيِ

ي ّب ثيوِاىعايص حًََ ٍهعايبي ّبضٌّبى يي ّبض ٍاًي ًبضي اظ اخطاي ٍَّب ّعيًٌِوبيس  هيٍگَاّي ٍتقْس تأييسبضْبًپيو -17
ٍيوت پيطٌْبزي ٍّوچٌيي سَز ذَز ضازض ثبضس  هيّب ٍفَاضضي ِّ هقوَل  ي هطثَط ثِ هبليبتّب ًبهِ يييآيي ٍاًاختوبفي ٍٍَ

 .ذَز هٌؾَض ًوَزُ است

ي ًبضي اظهيبز ثٌسّبي  ثبال سبيط ّب پيطٌْبز ذَز فالٍُ ثطّعيٌِ ي زض تْيِ ًوبيس هيٍگَاّي ٍتقْس تأييسْبضبًپيو -18
ٍگَاّي تأييسْبضبًعَضذالغِ پيوِ حٌ زضذَاست اضبىِ پطزاذتي ًرَاّس زاضت.ث ت ثقساًبثضازض ًؾط گطىتِ ٍاظ ّيچ ث ّب ّعيٌِ

سُ است بًاي ثبٍي ًو ٍضزُ ٍّيچ ًْتِآازهغبلقبت ّبىي ثِ فول ِّ ٌّگبم تسلين پيطٌْبزذَز ٍاهضبي ٍطاضزًوبيس هيٍتقْس 
ًوبيس ٍ ّيچ گًَِ تقسيل هجلل ٍطاضزاز ٍ هبثِ التيبٍتي ثِ پيوبًْبض تقلٌ ًوي استٌبز ثِ خْل ذَز آىس زضهَضز اًتَاً ثِّ ثقس

 گيطز.

 .هقوَل زاضزضا  ٍطازاز اظ ًؾط سطٍت اٍسام الظم  هَضَؿ هْلو است ًسجت ثِ ثيوِ يوبًْبضپ- 19

 ثبضس. پيوبًْبض هيّطگًَِ هسئَليت ًبضي اظ ثِ ّبضگيطي تدْيعات ّوطاُ ًگْجبى ثِ فْسُ  -20

 افزایش هقادیر كار:-7هادُ 

  .زضغس ّل پيوبى ٍبثل اىعايص ٍ يب ّبّص ذَاّس ثَز 25حدن ايي ٍطاضزاز  تب سَو 

 تعهدات كارفرها:-8هادُ 

 ضسُ  تبييسپطزاذت حٌ العحوِ هبّيبًِ -1

 زضاذتيبض گصاضزى هحل ًگْجبًي ثب اهْبًبت گطهبيطي ٍ سطهبيطي -2

 تَخيِ ٍ اضائِ اعالفبت الظم ثِ پيوبًْبض ٍ فَاهل ًگْجبى ثِ هٌؾَض فوليبتي ًوَزى هَضَؿ ٍطاضزاز-3
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 است. پيوبًْبض فْسُ ِ ثٍ ضىبُ اختوبفي ّبض تقبٍى ّطگًَِ اىعايص حًََ ٍ زستوعز تَسظ ٍظاضت -5

ّبضىطهب هَؽو است يِ ًيط اظ ّبضٌّبى ٍاخسالططايظ ذَز ضا ثقٌَاى ًوبيٌسُ تقييي تب ثقٌَاى ضاثظ عطىيي ثط حسي اًدبم -6
 ٍؽييِ ًگْجبًبى ًؾبضت ٍ زستَضات غبزضُ ضا پس اظ ّوبٌّگي اثالك ًوبيس.

 تضویي اًجام تعهدات-9هادُ 

ضىطهب بفٌَاى تضويي اًدبم تقْسات ثِ ِّ ث ّل هجلل ٍطاضزاززضغس هجلل  10ضوبًت ًبهِ ثبًْي ثِ هيعاى پيوبًْبض يِ ىَطُ 
 تسلين هي ًوبيس.

تسلين يِ ىَطُ سيتِ ثِ هجلل پٌح هيليبضز  ضيبل ّبض ٍ ّوچٌيي ًگْجبًي تبسيسبت ضطّت هَؽو ثِ ثب تَخِ ثِ حسبسيت -2
  ثبضس. زض ٍخِ ضْطزاضي ثطٍخي هي

 شرایط فَرس هاژٍر-10هادُ 

تقليٌ ضطايظ فبزي ايي ٍطاضزاز  اٍتساض ّط يِ اظ عطىيي تب ظهبىدبز ضطايظ ىَضس هبغٍض ثِ لحبػ ذطٍج اظ حيغِ زضغَضت اي
 هي گطزز. تطريع ضطايظ ىَضس هبغٍض ثطفْسُ ّبضىطهب هي ثبضس.

 هٌغ هداخلِ كاركٌاى دٍلت:-11هادُ 

ًوي ثبضس )ٍبًَى هٌـ هساذلِ  1337زيوبُ  22 پيوبًْبض ضسوبً افالم هي ًوبيس ِّ هطوَل هوٌَفيت هصَّض زض ٍبًَى هػَة
 ّبضٌّبى زٍلت زض هقبهالت زٍلتي(

 قرارداد:یا خاتوِ  هَارد فسخ-12هادُ 

 هي ثبضس. يب ذبتوِ ّويي ٍطاضزاز ٍبثل ىسد 13ىيي هغبثٌ هبزُ طزض غَضت فسم اخطاي تقْسات اظ ًبحيِ ع

استبى  ًبخباز ثِ تطريع ّبضىطهب ٍ ًوبيٌسُ پليس پيطگيطي هيبز ٍطاضز الو(فسم تَاًبيي ٍ ّبضايي پيوبًْبض زض اخطاي
 هٌدط ثِ ىسد ٍطاضزاز ٍ ضجظ ضوبًتٌبهِ ذَاّس ضس. چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي

ٍ ذبتوِ ٍ ثيوِ پطسٌل تَسظ پيوبًْبض حساّثط ثِ هست يْوبُ هٌدط ثِ ضجظ ضوبًتٌبهِ حٌ العحوِ هبّيبًِ  فسم پطزاذت (ة
 ٍطاضزاز ذَاّس ضس.

 ًَضبء هست ٍطاضزاز ا ج(

 زضغس هجلل پيوبى ضسيس ٍطاضزاز ىسد ٍ ضوبًتٌبهِ پيوبًْبض ضجظ ذَاّس ضس. 25ثِ 13ُ( ّطگبُ خطائن عجٌ ثٌس 

 جرائن– 13هادُ 

  يِ هيليَى ضيبلضَض پطسٌل پيوبًْبض زض هحل ّبض ثبثت ّط سبفت تبذيط حفسم  -1
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 ضيبلزٍ هيليَى هَضز گعاضش ّط فسم ضفبيت ضئًَبت اذالٍي  زض  -2

 فسم پَضص هٌبست ٍ ًساضتي لجبس ىطم ٍ اثعاض ّبض ّطهَضز گعاضش زٍ هيليَى ضيبل  -3

 ثيوِ پطسٌل ثِ اظاي ّط ضٍظ تبذيط زٍ هيليَى ضيبل يبٍ هعايب فسم پطزاذت ثِ هٍَـ حًََ  -4

تبهيي ّليِ ذسبضت ٍاضزُ  طفالٍُ ثزض غَضت ٍضٍز ذسبضت ثِ اهَال ضْطزاضي زض ظهبى ًگْجبًي ًيطٍّبي ضطّت   -5
 اذص ذَاّس ضس. تَسظ ضطّت ثِ اظاي  ّط هَضز ذسبضت زُ هيليَى ضيبل خطائن

 ّسط ذَاّس گطزيس.ٍضقيت يْوبِّ  غَضت  زضغس 10فسم حضَض پطسٌل پيوبًْبض زض هحل ّبض ثبثت  ّط ضٍظ  -6

 آدرس ٍ اقاهتگاُ قاًًَی طرفیي:-14هادُ 

ت ٍ اذغبض ٍ اثالك اٍضاً ازاضي ٍ ٍضبيي ّوبى است ِّ زض هتي ٍطاضزاز شّط ضسُ ٍ اٍبهتگبُ عطىيي اظ حيث اثالك هْبتجب
ك عطىيي هلعم هي ثبضٌس ِّ  زضغَضت تنييط ًطبًي هطاتت ضا ثِ عطه هَبثل اعالؿ زٌّس ثسيْي است زض ميط ايٌػَضت اثال

 هحسَة هي گطزز.ٍبًًَي اٍضاً ثِ ًطبًي هصَّض ثِ هٌعلِ اثالك 

 

 اختالف:حل -14هادُ 

آى اظ زض غَضت ثطٍظ ّطگًَِ اذتالل زض ًحَُ اخطاء تنييط ٍ تيسيط ٍطاضزاز ٍ ٍضٍز ذسبضت عطىيي سقي زض حل ٍ ىػل  
اضخبؿ هي حل ٍ ىػل  هَضَؿ ثِ ضَضاي اسالهي ضْط خْتعطيٌ هصاّطُ ذَاٌّس زاضت ٍ زض غَضت فسم حػَل تَاىٌ 

 ٍ چٌبًچِ هَضَؿ هٌدط ثِ ًتيدِ ًگطزيس هطاتت ثِ هطاخـ ٍضبيي خْت اتربش تػوين اضخبؿ هي گطزز. گطزز

 :سایر شرایط-15هادُ 

 حَي ايدبز ًوي ًوبيس.ايي ٍطاضزاز خعء آًچِ ثساى تػطيح ضسُ ثطاي عطىيي ّيچگًَِ -الو

 .يگط ثطسبًٌسعطىيي هَؽو ّستٌس زض غَضت تنييط آزضس ٍبًًَي هطاتت ضا ثِ اعالؿ يْس -ة

 عطىيي تبييس ٍ افالم هي زاضًس ِّ اظ هيبز ٍطاضزاز ثػَضت ّلي ٍ خعئي اعالؿ حبغل ًوَزًس.-ز

 برآٍرد قیوت: -16هادُ

   ثبضس. )چْبض هيليبضز ٍ پبًػس هيليَى ضيبل( هيضيبل  000/000/500/4هجلل ثطآٍضز ّل پيوبى ثبثت يْسبل 
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 و ابنيه شهزداري بزوجنو تاسيسات نگهبانی فزم پيشنهاد قيمت شزكت در مناقصه واگذاري 
 به بخش خصوصی 

 
 

ثب تَخِ ثِ ايٌِْ ٍيوتْبي پبيِ هطرع گطزيسُ پيطٌْبز ٍيوت هي ثبيستي ثِ غَضت زضغسي پبييي ٍ يب ثبالي ٍيوت پبيِ  

.هطرع گطزز  

 

.........................................................ضوي هغبلقِ ّبهل ضطايظ هٌبٍػِ ٍفلن ثِ ّليِ ضطايظ ايٌدبًت ًوبيٌسُ ضطّت 

پيطٌْبز ٍيوت ذَز ضا افالم ًوَزُ ٍ ثقس اظ اضائِ پيطٌْبز ٍيوت حٌ ّيچ گًَِ افتطاؼ ٍيب افالم فسم آگبّي  ،هٌبٍػِ

 ايظ هٌبٍػِ ضا ًساضم .طًسجت ثِ ض

 

 پيطٌْبز ٍيوت    ........................    زضغسثبالي ٍيوت پبيِ/ يب  .............................  زضغسپبييي ٍيوت پبيِ. 

 
 

 
 

هْط ٍ اهضب پيطٌْبز زٌّسُ                                                                               

 
 


