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 فرم استعالم بها

 

داًطگبُ علَم پشضىی ضبّزٍد در ًظز دارد ًسجت ثِ ٍاگذاری ارایِ خذهبت درهبى سَء هػزف هَاد در هزوش دٍلتی آفتابة ثاِ هتمباا بى    

تاب اتوابم   ٍاجذ ضزایظ ثطزح سیز الذام ًوبیذ.لذا در غَرت توبیل ًسجت ثِ تىو ل فزم استعالم ثزاثز هطخػبت هطزٍحِ سیز الذام ًوَدُ ٍ حاذاورز  

سبیز هذارن خَاستِ ضذُ در پبوت در ثستِ ثِ ٍاحذ تذاروبت هعبًٍت درهبى داًطگبُ ٍالع در سبختوبى الجزس  ثِ ّوزاُ 25/02/98ٍلت اداری هَرخ

 تحَیل فزهبی ذ.

 یذُ ثبضذ.هسئَل فٌی هزوش عالٍُ ثز ضزایظ هٌذرج در آی ي ًبهِ تبس س درهبًگبّْب ثبیذ هتخػع رٍاًپشضىی یب پشضه دٍرُ د-1

رٍسُ در هزاوش آهَسضی هٌتخت درهبى سَء هػزف هَاد ٍفك پزٍتىل درهبى ٍاثستگی ثِ هَاد اف ًَی ثب 14پشضه هی ثبیست دٍرُ آهَسضی عولی -2

 دارٍّبی آگًَ ست را گذراًذُ ثبضذ ٍ هی ثبیست گَاّی دٍرُ را ثِ پ َست ایي فزم استعالم ثِ داًطگبُ تحَیل ًوبیذ.

 ست هطوَل لبًَى هٌع هذاخلِ وبروٌبى در هعبهالت دٍلتی ًجبضذ.هتمبای هی ثبی-3

 

 سبعبت وبر هزوش:

ث وبر  ثب تعزفِ دٍلتی ارائِ خاذهت ًوبیاذ ٍ   360پ َستِ )ّطت سبعت وبری( ثب حذ اورز  دٍ ض فت غجح ٍ عػزدر  16الی    8 اس سبعت ایي  هزوش

 دارٍ ارائِ خذهت ًوبیذ.در رٍسّبی تعغ ل رسوی جش جوعِ حذالل دٍ سبعت جْت تحَیل 

 تجػزُ:

ایي داًطگبُ را  عی سِ هبُ اثتاذای لازارداد ثاِ حاذ اوراز       5/12/1396هَرخِ  39پ وبًىبر هَظف است ارائِ خذهبت عجك هػَثِ وو س َى هبدُ 

ًاَرف ي تی  از دّاذ .وابّص     دٍیست ث وبر تحت درهبى هتبدٍى ٍ یىػذ ث وبر تحت درهبى ثب تٌتَر اپ َم ٍ ضػت ث وبر تحت درهبى ثب لزظ ثَپزُ 

بًىابر  وساز   تعذاد ث وبراى ثِ ووتز اس س ػذ ث وبر ثِ اسای ّز ًفزثِ غ ز اس لزظ ثَپزُ ًَرف ي  هجلغ چْبرغذ ّشار ریبل اس پزداختی هبّ بًِ ثاِ پ و 

 خَاّذ ضذ.

 تعْذات عزف اٍل لزارداد :

 الف(هجَس داًطگبُ ثبثت ارائِ خذهت

 ث وبر360(تبه ي دارٍ ثزای ث وبراى پذیزش ضذُ حذاورز ة

 ج(تْ ِ هىبى ٍ ّشیٌِ ّبی آة ٍ ثزق ٍگبس هزوش

 د(تبه ي تجْ شات

 ی(پزداخت تخف فبت وبرضٌبسی هذد وبری اس هحل اعتجبرات هزثَط عجك دستَرالعول هعبًٍت درهبى داًطگبُ

 

 

 تعْذات عزف دٍم لزارداد:

جْت ارائِ خذهت ثز اسبس ًظز هعبًٍت درهبى داًطگبُ ضابهل پشضاه هجازة ٍ دٍرُ دیاذُ در خػاَظ درهابى ثاب         الف(تبه ي ً زٍّبی هَرد ً بس

 آگًَ ستْب رٍاًپشضه  رٍاًطٌبس هذدوبر اجتوبعی پزستبر

 طگبُة(رعبیت هفبد آخزیي پزٍتىل ّبی اثالغی ٍسارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَسش پشضىی ٍ دستَرالعولْبی ارسبلی اس هعبًٍت درهبى داً

 ل وت پ طٌْبدی:

هجبلغ ٍاریش ضاذُ اس عازف    ثزًذُ استعالم هی ثبیست در اسای خذهبت ارائِ ضذُ در هزوش ٍ ثزاثز تعزفِ هػَة درهبى ث وبراى ًسجت ثِ تٌظ ن ل ست

اهَر هبلی تحَیل ًوبیذ واِ پاس    ث وبراى الذام ًوَدُ ٍ هجلغ هذوَر را رٍساًِ ثِ حسبة اعالم ضذُ اس عزف داًطگبُ ٍاریش ًوبیذ ٍ ف ص ٍاریشی را ثِ

یش خَاّذ اس تبی ذ اهَر هبلی ٍ ًبظز هعزفی ضذُ اس عزف داًطگبُ هعبدل هجلغ تَافك ضذُ ٍ پس اس وسز وسَرات لبًًَی لزارداد ثِ حسبة ًبهجزدُ ٍار

 ضذ.
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علَم پشضىی هی ثبضاذ واِ های ثبیسات ثاِ      ول ِ درآهذّبی حبغل اس خذهبت ارائِ ضذُ در هزوش درهبى سَء هػزف هَاد آفتبة هتعلك ثِ داًطگبُ 

 حسبة اعالم ضذُ اس عزف داًطگبُ ٍاریش گزدد.

 

 تجػزُ:

 در غَرت افشایص یب وبّص تعزفِ هالن هحبسجِ آخزیي هػَثبت اعالم ضذُ هی ثبضذ.

 ثِ عذد                               ل وت پ طٌْبدی جْت دریبفت اس داًطگبُ در ّز هبُ   

 ثِ حزٍف                             

 

 

 هْز ٍ اهضبء

 


