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 1/6/1366هاًَى هحاسبات ػوَهی ًطوَر هووَ     112ساسهاى چای ًطَر در ًظز دارد بِ استٌاد هادُ     

              ادارُ ًو  اهتووواد ٍدارا ووی   01/09/1399هووَر   2898/10/119هجلو  ضووَرای اسوومهی ٍهجوَس ضوووارُ   

، اهوَال هٌووَل درمٌون    ٍ اسووا   هستؼو بم استلادُ، رد ق اس اهَال  1645تاى گیمى ًسبت بِ كزٍش اس

 (بزاساس لیست بارگذاری ضدُ در ساهاًِ ) ستاد ( ٍاهغ در ستاد ساسهاى ) الّیجاى  هطؼاتٍاثاثیِ ٍلَاسم ٍهوزكی 

ارًات الٌتزًٍیي دٍلت ) ستاد ( اهدام را اس طز ن هشا دُ ػوَهی در ساهاًِ تد ٍ ادارُ چای ضْزستاى لٌگزٍد

ًوا د . ًلیِ هزام  بزگشاری هشا دُ اس در اكت اسٌاد هشا دُ تا ارائِ پیطٌْاد ٍباسگطا ی پاًات اس طز ن درگاُ 

 د ضد . اًجام خَاّ www.setadiran.irساهاًِ تدارًات الٌتزًٍیي دٍلت ) ستاد ( بِ آدرس : 

 هشا دُ بوَرت ػودُ ٍ ي هزملِ ای بزگشار هی گزدد.  -1

 هواُ در  ٌوی اس رٍسًاهوِ ّوای ًالیزاالًتطوار آگْوی        خوزداد  12ٍ 11هشا دُ در دٍ ًَبوت ٍدرتار هْوای    -2

 گزدد.هی

چْارصد ٍ چْ  ٍ  سپزدُ تضویي ضزًت درهشا دُ كزٍش اهَال هٌوَل ضاه  ضواًتٌاهِ باًٌی بِ هیشاى  -3

با اػتبار سِ هاِّ در ٍجِ ساسهاى چای ًطَر با ػٌَاى سپزدُ ضزًت درهشا دُ  لیَى ٍ پاًود ّشار ر الدٍ هی

هی باضد ، ضزًت ًٌٌدگاى در هشا دُ با ستی ضوي بارگذاری پاًت الق ) ضوواًت ًاهوِ بواًٌی ( درسواهاًِ     

بوِ   01/04/1400هَر   ضٌبِ سِرٍس  14تدارًات الٌتزًٍیي اص  آًزا در  بستِ ٍالى هْز ضدُ تا ساػت 

ساسهاى چای ًطَر دبیزخاًِ ًویسیَى هؼاهمت تحَ و  ٍرسوید    –خیاباى هلت  –آدرس گیمى : الّیجاى 

 در اكت ًوا د .

 باضٌد. 1337ضزًت ًٌٌدگاى در هشا دُ ًبا د هطوَل هاًَى هٌغ هداخلِ ًارًٌاى دٍلت هوَ   -4

 شا دُ گزاى هزار هی گیزد. اٍرام هشا دُ اسطز ن ساهاًِ ستاد در ا ختیار ه -4

هشا دُ در سا ت پا گاُ هلی اطمع رساًی دٍلت ٍ ساهاًِ تدارًات الٌتزًٍیٌی دٍلت ثبت ٍ ًلیِ هٌاتبات  -5

 اس طز ن بستز ساهاًِ اًجام هی گیزد.

 اٍرام هشا دُ اس طز ن ساهاًِ ستاد در اختیار هشا دُ گزاى هزار هی گیزد. -6

 11/03/1400ضٌبِ هَر   سِ: رٍس  ساهاًِتار خ اًتطارهشا دُ در  -7

 ت و صوب  لـا  8سواػت  11/03/1400ضٌبِ هَر   سِ: اس رٍس ت اس سا دُ اسٌاد هشا اكت در یهْلت سهاً -8

 13ساػت  22/03/1400رٍس ضٌبِ هَر  

 ت لـا 22/03/1400رٍس ضٌبِ هَر   14: اس ساػت  ت اسٌاد درسا یٍبارگذار طٌْادیارائِ پ یهْلت سهاً -9

 01/04/1400ضٌبِ هَر   سِرٍس  14ساػت 

 02/04/1400ضٌبِ هَر  چْار صب  رٍس 9پاًتْا : ساػت   یسهاى باسگطا -10

بزًدُ هشا دُ هٌلق است ضوي تا ید ٍپذ زش هبلؾ هشا دُ در ساهاًِ تدارًات الٌتزًٍیي دٍلت مداًالز  -11
توزًوش   4001039606377678وارُ مسوا   ًسبت بِ ٍار ش آى بوِ ضو   پ  اس ابمؽ ًتبی رٍس ًاری 5ظزف هدت 

http://www.setadiran.ir/


كیص ٍار شی تحَ   هد ز ت هالی  اهدام ًٍشد باًي هزًشی جوَْری اسمهی  ٍجَُ سپزدُ ساسهاى چای ًطَر

ساسهاى چای ًوا د. بد ْی است درصَرت ػدم ٍار ش هبلؾ در هَػد هووزر سواسهاى ًسوبت بوِ ضوبغ هبلوؾ       

 تضویي اهدام خَاّد ًوَد.   

اس توار خ  ٍتحَ و  اجٌواس هَضوَع هشا ودُ ، ضوزًت ًٌٌودگاى در هشا ودُ هوی تَاًٌود          هٌاى باسد ود   -12

با ّواٌّگی هبلی با ًوا ٌدُ ا ي ساسهاى آهوای ؿومم هباضوز اهیٌوی بوِ       22/03/1400لـا ت  11/03/1400

رد ق پیَست اسٌاد هشا دُ ٍاهوغ   1645ضوي باسد د هیداًی اساهَال بِ ضزح  09114326199ضوارُ ّوزاُ 

با آگاّی ًاكی ًسوبت بوِ ارائوِ پیطوٌْاد      تاد ساسهاى چای ) الّیجاى ( ٍ ادارُ چای ضْزستاى لٌگزٍدسدر 

 ٍهیوت اهدام ًوا ٌد . 

 اًجام هی پذ زد.  12هح  تحَ   اجٌاس اسوا  درهح  ّای هٌدرج در بٌد -

 بزًدُ هشا دُ پ  اس ٍار ش ٍجِ مداًالز دٍ ّلتِ كزصت بزای تهلیِ اجٌاس را دارد. -

تٌوی  كوزم اهزارًاهوِ باسد ود هیوداًی اس اجٌواس هَضوَع هشا ودُ ٍبارگوذاری آى درسواهاًِ تودارًات            -13

 الٌتزًٍیٌی دٍلت الشاهی است. 

 رد ق هشا دُ خَاّد بَد .  1645بزًدُ هشا دُ باالتز ي هیوت پیطٌْادی بزای ً  اهمم  -14

اس رسووی هشا ودُ باضود هشا ودُ بزًودُ      درصَرتیٌِ هیوت پیطٌْادی هشا دُ گزاى س ز هیووت ًارضوٌ   -15

  .ًهَاّد داضت

ضزًت ًٌٌدگاى در هشا دُ در صَرت توا   هی تَاًٌد در رٍس ٍ ساػت باسگطوا ی پاًوت هشا ودُ بوا در      -16

 ًاهِ در جلسِ مضَر داضتِ باضٌد.دست داضتي هدارى ضٌاسا ی  ا هؼزكی

 10سات ٍتٌلیق دستگاُ هشا دُ گشار هَضَع هوادُ دادى پیطٌْاد بِ هٌشلِ هبَل اهتیا ضزًت در هشا دُ ٍ -17

 آ یي ًاهِ هؼاهمت دٍلتی هی باضد . 

آئیي ًاهِ هؼاهمت دٍلتی ، تواهی ّش ٌِ ّای هشا دُ اس جولوِ ًارضٌاسوی ،    31هادُ  13بزاساس جشء  -18

 آگْی ، ًو  ٍاًتوال ٍسا ز ّش ٌِ ّای هزتبغ اس بزًدگاى هشا دُ اخذ خَاّد ضد . 
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