
 3/96آگهی مزايده عمومی شماره 
 

 تىبليف هدوغ 15ضطوت آة ٍفبضالة استبى وْگيلَيِ ٍثَيطاحوس زضًظط زاضز ثِ استٌبز اذتيبضات حبصل اظ ثٌس 

ػوَهی سبليبًِ ثَزخِ ،تؼسازی اظ الالم هبظاز ثطًيبظ ذَز ضا،وِ  عجك خسٍل شيل  اضائِ گطزيسُ، اظعطيك هعايسُ ػوَهی 

 .هعايسُ زػَت ثؼول هی آيس وليِ هتمبضيبى اػن اظ حميمی يب حمَلی خْت ضطوت زض ثِ فطٍش ثطسبًس، لصا اظ

 ٍضؼيت وبال ًَع وبال ضزيف

 سبلن ٍ فطسَزُ ...تجسيل ٍ – ووطثٌس – هحفظِ – سِ ضاّی –ظاًَ : وبالّبی هبظاز چسًی ضبهل اًَاع 1وس 

 2وس 
- ٍاضط– ثَش -   ووطثٌس–سِ ضاّی – ظاًَ : وبالّبی هبظاز پلی اتيلي ضبهل اًَاع

 ... و چْبضضاّی – فلٌح – ضيٌگ – ولوپ –   زضپَش – هْطُ –لَلِ – ضاثظ 

 سبلن ٍ فطسَزُ

 3وس 
–            پيچ ٍ هْطُ - ظاًَ– لَلِ –وبالّبی هبظاز فلعی ضبهل اًَاع ضيطفلىِ ٍاضط ترت 

 ...لَلِ ظيطذبوی ٍ–  وٌتَض –  فلٌح – ضيط پطٍاًِ ای – ثَش – ضيٌگ - سِ ضاّی

 سبلن ٍ فطسَزُ

 سبلن ٍ فطسَزُ ...لَلِ ٍ – ثَش : وبالّبی هبظاز آظثست ضبهل اًَاع 4وس 

 5وس 
–فيَظ - الىتطٍهَتَض–  ويلٍَات 110هَتَض –پوپ : وبالّبی هبظاز ثطلی ضبهل اًَاع

 ...پَوِ تبثلَ ثطق  ٍ 

 سبلن ٍ فطسَزُ

 سبلن ٍ فطسَزُ ...خبضٍثطلی ٍ -هيع -فبوس - هبًيتَض- لَاظم ازاضی ضبهل اًَاع صٌسلی 6وس 

وسّبيی وِ ٍاحس فطٍش آًْب اظعطف وبضضٌبس ثب ٍاحس ويلَگطم ليس گطزيسُ زض ظهبى تحَيل عجك ليوت : تَضيحأ

 . پيطٌْبزی ثطًسُ هعايسُ، هحبسجِ، ٍظى وطی ٍ تحَيل زازُ ذَاّس ضس

  . 22/8/96  لغبيت پبيبى ٍلت ازاضی ضٍظ زٍ ضٌجِ هَضخ 14/8/96اظ  ضٍظ يىطٌجِ هَضخ :  تبضيد فطٍش اسٌبز-1

 5/9/96  لغبيت پبيبى ٍلت ازاضی ضٍظيىطٌجِ 23/9/94اظ ضٍظ سِ ضٌجِ هَضخ :  هحل ٍتبضيد تحَيل اسٌبز -2

  .(زثيطذبًِ ستبز ضطوت )

  .6/9/96ضٍظ زٍ ضٌجِ هَضخ : تبضيد ثبظگطبيی اسٌبز-3

 زفتط اهَض لطاضزازّبی ضطوت آة ٍ فبضالة استبى وْگيلَيِ ٍ ثَيطاحوس: هحل ثبظگطبيی پبوبت هعايسُ -4

-ة ٍالغ زضيبسَج.هطاخؼِ ثِ زفتط اهَضلطاضزازّبی ضطوت آة ٍفبضالة استبى ن:  ًحَُ زضيبفت اسٌبز-5

 .هتطی اضم45ثلَاض

 زضصس خوغ ول هجلغ پيطٌْبزی زضلبلت يه فمطُ ضوبًتٌبهِ هؼتجط ثبًىی يب 5: هجلغ ضوبًت ًبهِ ضطوت زضهعايسُ-6

  .1534ًعز ثبًه صبزضات ضؼجِ يبسَج وس  ( 0102578757000 )ٍاضيع ًمسی ثِ ضوبضُ حسبة 

 .ّعيٌِ زضج زٍ ًَثت آگْی لجلی ٍ فؼلی هعايسُ ثِ ػْسُ ثطًسُ هعايسُ هی ثبضس-7

  ٍ اضائِ فيص ٍاضيعی 0102578757000 ضيبل ثِ ضوبضُ حسبة 000/1000هتمبضيبى خْت زضيبفت اسٌبز ثب ٍاضيع هجلغ -8

 . ًسجت ثِ زضيبفت اسٌبز هعايسُ السام ًوبيس 



چٌبًچِ ثطًسُ هعايسُ حساوثط تبهست ّفت ضٍظ اظ پطزاذت ول هجلغ پيطٌْبزی ذَززاضی ًوبيس ضوبًتٌبهِ ضطوت زض -9

 .هعايسُ ٍی ثِ ًفغ ضطوت ضجظ ٍ ثب ثطًسُ زٍم هعايسُ اًؼمبز لطاضزاز صَضت ذَاّس گطفت 

ثِ پيطٌْبزات فبلس هْط ٍاهضبء ،  هجْن ، هرسٍش، هططٍط ٍ يب فبلس ضوبًتٌبهِ ضطوت زض هعايسُ ٍ ػسم الن ٍهْط -10

 .پبوبت  تطتيت اثط زازُ ًرَاّس ضس

هسئَليت خجطاى ّطگًَِ ذسبضات خبًی ٍهبلی ًبضی اظ ثی احتيبعی زض ٌّگبم ثبضگيطی ٍتحَيل اخٌبس هعايسُ ثِ - 11

 .ػْسُ ثطًسُ هعايسُ هی ثبضس

 .هعايسُ گصاض زض ضز يب لجَل يه يب وليِ پيطٌْبزات هرتبض ذَاّس ثَز-12

ضوبًتٌبهِ يب سپطزُ ًمسی ٍاضيعی ًفط زٍم تبپبيبى اًؼمبز لطاضزاز ثب ثطًسُ هعايسُ ٍ ٍاضيع ول ٍخِ اظ عطف ثطًسُ -  13

هعايسُ هستطز ًوی گطزز ٍضوبًتٌبهِ ٍسپطزُ سبيطيي پس اظ اػالم ًتيدِ  ٍثب زضذَاست وتجی  لبثل استطزاز                    

 .هی ثبضس

وليِ هتمبضيبى اػن اظ حميمی يب حمَلی هرتبض ثِ ضطوت زض هعايسُ يه يب چٌس وس يب ّوِ وسّب ثِ صَضت هدعا يب -14

تَضيحبً چٌبًچِ ضرصی ًسجت ثِ اضائِ ليوت يه وس السام ًوبيس ثِ هٌعلِ ذطيس ول الالم هَخَز زض  ). ولی هی ثبضٌس 

 (. آى وس هيجبضس ٍ ّيچ يه اظ الالم وسّب ثِ صَضت تفىيىی فطٍذتِ ًرَاّس ضس 

وليِ ضطوت وٌٌسگبى زض هعايسُ هی تَاًٌس لجل يب ثؼس اظ ذطيس اسٌبز ًسجت ثِ ثبظزيس اظ الالم هَضَع هعايسُ زض -15

 .اًجبض ضْطّبی استبى وِ اظ عطيك زفتط اهَضلطاضزازّب يب ازاضُ اًجبضّبی ضطوت اػالم هی گطزز ثبظزيس ًوبيٌس 

وليِ الالم ثطاسبس ًظطيِ وبضضٌبسی ضسوی زازگستطی ليوت گصاضی گطزيسُ وِ هتمبضيبى پس اظ حضَض زض زفتط -16

 . لطاضزازّبی ايي ضطوت هی تَاًٌس ًسجت ثِ هطبّسُ خعئيبت ليست الالم ٍليوت خعء ٍ ول هغلغ گطزًس

اٍظاى اضائِ ضسُ زض وبالّبی چسًی ٍفلعی ّطللن ثصَضت تمطيجی هی ثبضس، ٍ ٍظى ٍالؼی اخٌبس زض ظهبى تحَيل ثب -17

 . ٍظى وطی زليك ثِ ثطًسُ هعايسُ تحَيل زازُ ذَاّس ضس 

 :ضطوت وٌٌسگبى هی ثبيست زض تحَيل اسٌبز ثِ عَض خساگبًِ ثِ ضٍش ظيط السام ًوبيس-18

حبٍی : پبوت ج -3 (اػن اظحميمی يبحمَلی )حبٍی اسٌبز َّيتی : پبوت ة -2حبٍی ضوبًتٌبهِ    :پبوت الف -

پبوتْبی سِ گبًِ فَق هی ثبيست ثصَضت هدعا الن ٍهْط ضسُ ٍّطسِ پبوت زض لفبف هٌبست الن ٍ –پيطٌْبز ليوت

هتي ايي آگْی زض سبيت ضطوت آة ٍ فبضالة ثِ آزضس . هْط ضسُ ثِ زثيط ذبًِ ضطوت زض هَػس همطض تحَيل گطزز 

www.abfa-kb-ir سبيت هلی هٌبلصبت  ثِ آزضس ٍ www.jets.mporg.irخْت زضيبفت .  زضج گطزيسُ است

 . توبس حبصل فطهبئيس074-33343507اعالػبت ثيطتط ثب ضوبضُ تلفي 

 

 

 ضطوت آة ٍفبضالة ضْطی استبى وْگيلَيِ ٍثَيطاحوس

 زفتط اهَض لطاضزازّب

http://www.abfa-kb-ir/

