
 آگْی هٌالصِ عوَهی

 21/96-31 یک هزحلِ ای شوارُ ،                                 

شزکت آب ٍ فاضالب استاى کْگیلَیِ ٍ تَیز احوس زر ًظز زارز تزاساس لاًَى تزگشاری هٌالصات ، پزٍصُ ّای، تَسعِ شثکِ فاضالب  تصَرت پزاکٌسُ ،زر شْز زٍگٌثساى 

را عثك هشرصات فٌی ٍ تزآٍرز پیَست تا شزایظ عوَهی ٍ ذصَصی اس عزیك هٌالصِ عوَهی یک هزحلِ ای ، تِ پیواًکار ٍاجس صالحیت کِ زارای کارت رتثِ تٌسی 

اس ازارُ تعاٍى،کار ٍ رفاُ اجتواعی هی تاشس  (HSE) یا تاالتزکِ زر ساهاًِ ساجار ثثت گززیسُ ٍ زارای گَاّی صالحیت ایوٌی کار5هعتثز زر رشتِ آب پایِ 

کلیِ هزاحل تزگشاری هٌالصِ اس زریافت اسٌاز هٌالصِ تا ارائِ پیشٌْاز هٌالصِ گزاى ٍ تاسگشایی پاکتْا اس عزیك زرگاُ ساهاًِ ستاز تِ .ٍاگذارًوایس

اًجام هی شَز، هٌالصِ گزاى زر صَرت عسم عضَیت لثلی،هی تَاًٌس تزای ثثت ًام زر سایت هذکَر ٍ زریافت گَاّی اهضای الکتزًٍیکی  www.setadiran.irآزرس

 .جْت شزکت زر هٌالصِ اس عزیك ساهاًِ فَق السام ًوایٌس

 -10861970210: شٌاسِ هلی -074-33343507: شوارُ تواس-  هتزی ارم جٌة ازارُ آهَسش ٍ پزٍرش شْزستاى تَیزاحوس45تلَار - یاسَج: آزرس شزکت کارفزها

 75917-57878کس پستـی -502:شوارُ ثثت -411133595155: کـس التصازی
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 هَضَع هٌالصِ
شْزستاى هحل 

 اجزا

 هحل

 تأهیي اعتثار
 (ریال)هثلغ تزآٍرز

هثلغ تضویي هعتثز 

شزکت زر فزآیٌس 

 (ریال)ارجاع کار 

ٍضعیت 

تعسیل 

 پزٍصُ

هست 

 اجزا

1 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ ٍ  )شْز زٍگٌثساى

 (96-21کس)تصَرت پزاکٌسُ 

 زٍگٌثساى
 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ
 ها6ُ ًسارز 000/000/200 780/583/989/3

2 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ شوال شْز زٍگٌثساى 

 (96-22کس)ٍ تصَرت پزاکٌسُ 

 زٍگٌثساى
 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ
  ها5ُ ًسارز 000/000/190 545/794/717/3

3 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ شوال شْز زٍگٌثساى 

 (96-23کس)ٍ تصَرت پزاکٌسُ 

 زٍگٌثساى
 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ
  ها5ُ ًسارز 000/000/190 395/380/745/3

4 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ شوال شْز زٍگٌثساى 

 (96-24کس)ٍ تصَرت پزاکٌسُ 
 زٍگٌثساى

 

 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ

 

  ها5ُ ًسارز 000/000/190 980/664/765/3

5 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ شوال شْز زٍگٌثساى 

 (96-25کس)ٍ تصَرت پزاکٌسُ 

 زٍگٌثساى
 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ
  ها5ُ ًسارز 000/000/192 077/932/800/3

6 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ شوال شْز زٍگٌثساى 

 (96-26کس)ٍ تصَرت پزاکٌسُ 

 زٍگٌثساى
 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ
  ها5ُ ًسارز 000/000/190 048/984/753/3

7 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ شوال شْز زٍگٌثساى 

 (96-27کس)ٍ تصَرت پزاکٌسُ 

 زٍگٌثساى
 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ
  ها5ُ ًسارز 000/000/190 654/716/773/3

8 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ شوال شْز زٍگٌثساى 

 (96-28کس)ٍ تصَرت پزاکٌسُ 

 زٍگٌثساى
 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ
  ها5ُ ًسارز 000/000/190 826/338/771/3

9 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ شوال شْز زٍگٌثساى 

 (96-29کس)ٍ تصَرت پزاکٌسُ 
 زٍگٌثساى

 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ
  ها5ُ ًسارز 000/000/190 985/158/761/3



10 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ شوال شْز زٍگٌثساى 

 (96-30کس)ٍ تصَرت پزاکٌسُ 

 زٍگٌثساى
 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ
  ها5ُ ًسارز 000/000/190 690/447/783/3

11 

اجزای ترشی اس شثکِ ٍ اًشعاتات فاضالب 

زر هٌاعك تَسعِ یافتِ شوال شْز زٍگٌثساى 

 (96-31کس)ٍ تصَرت پزاکٌسُ 

 زٍگٌثساى
 –اٍراق هشارکت - اعتثارات عوزاًی

 .....اسٌاز ذشاًِ اسالهی ٍ
  ها5ُ ًسارز 000/000/190 620/118/774/3

       29/11/96، هَرخ 14 تا ساعت 24/11/96  صثح، هَرخ 8اس ساعت :  هْلت سهاًی زریافت اسٌاز هٌالصِ اس سایت( 1

    12/12/96 هَرخ 13ساعت  : آذزیي هْلت سهاًی ارائِ پیشٌْازّا( 2

    13/12/96 صثح، هَرخ  11ساعت: سهاى تاسگشایی پاکتْا( 3

 .سِ هاُ شوسی اس تارید آذزیي هْلت ارائِ پیشٌْاز: هست اعتثار پیشٌْازّا( 4

 . تا ّز تعساز شزکت کٌٌسُ صَرت هی گیززتاسگشایی پاکتْای هٌالصِ( 5

 . احتوالی ٍ ّوچٌیي ّشیٌِ ی اًتشار زر سایت ستاز تِ عْسُ تزًسُ هٌالصات هی تاشسّشیٌِ زرج آگْی ٍ اصالحات( 6

، هشزٍط، هرسٍش، فالس ضواًتٌاهِ، ضواًتٌاهِ ّای هرسٍش، سپززُ ّای کوتز اس هیشاى همزر، چک شرصی ٍ ًظایز آى ٍ پیشٌْازاتی کِ تِ پیشٌْازات فالس اهضاء( 7

 . تزتیة اثز زازُ ًرَاّس شس"تعس اس اًمضاء هست همزر زر فزاذَاى ٍاصل شَز هغلما

 .تصَرت ضواًتٌاهِ هعتثز تاًکی عثك آذزیي ًوًَِ فزهت تاًک هزکشی لاتل تاییس هی تاشس  زر فزآیٌس ارجاع کارسپززُ تضویي شزکت( 8

پیواًکاراًی کِ ساتمأ اس عزیك هٌالصِ عوَهی تا ایي شزکت عمس لزارزاز ًوَزُ اًس ٍ پزٍصُ هَرز لزارزاز تاکٌَى تحَیل هَلت ًشسُ ٍ یا زرذَاست تحَیل هَلت  (9

ًوَزُ اًس ٍلی هَرز تأییس هعاًٍت هٌْسسی ایي شزکت لزار ًگزفتِ ٍ یا تِ ّز زلیلی تاکٌَى صَرتجلسِ تحَیل هَلت تٌظین ًگززیسُ، ًوی تَاًٌس زر ایي هٌالصِ شزکت 

 .ًوایٌس

آلایاى،  (09369406096 09177418146ٍ) جْت سایت ٍیشیت پزٍصُ تا شوارُ تلفي 12/12/1396 هی تایست حساکثز تا تارید کلیِ شزکت کٌٌسگاى زر هٌالصِ( 10

 .هٌْسس رضایی ٍهٌْسس ّاشن پَر تواس حاصل ًوایٌس ٍ پس اس تاسزیس اس هحل پزٍصُ، فزم تأییس شسُ اس عزف شزکت کارفزها را زریافت ٍ زر پاکت ب لزار زٌّس

ٍ سایت ساسهاى تاسرسی    www.jets.mporg.irٍ سایت هلی هٌالصات  تِ آزرس  www.abfa-kb-irهتي ایي آگْی زر سایت شزکت آب ٍ فاضالب تِ آزرس 

 . تواس حاصل فزهائیس074-33343507جْت زریافت اعالعات تیشتز تا شوارُ تلفي . زرج گززیسُ است tender.bazresi.ir تِ آزرس

 021-85193768، 021-88969737: ، زفتز ثثت ًاه021ِ-27313131 هزکش تواس :اعالعات ساهاًِ ستاز جْت عضَیت زر ساهاًِ( 12

 

 کْگیلَیِ ٍ تَیز احوس  شزکت آب ٍ فاضالب استاى

 زفتز اهَر لزارزازّا
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