
 

 

 

 شىبٍ( ) 13/00/1400وًبت ايل : 

 (شىبٍ ) 20/00/1400 : وًبت ديم

 عمًمی    مىالصٍآگُی 
عمًمی بٍ متقاضیان ياجذ ششایظ بٍ ششح ریل ياگزاس ومایذ.لزا اص کلیٍ متقاضیان  ، پشيطٌ َای ریل سا اص عشیق بشگضاسی مىاقصٍ 0011شُشداسی فشدیس دس وظش داسد بش اساس بًدجٍ مصًب سال 

، ضمه  فشدیس بلًاس تُشاوی مقذم وشسیذٌ بٍ چُاس ساٌ فشگاصبا مشاجعٍ بٍ امًس قشاسدادَای شُشداسی ياقع دس  دعًت بٍ عمل می آیذ اص تاسیخ اوتشاس وًبت ايل آگُی جُت خشیذ اسىاد مىاقصٍ

وضد باوک شُش شُشداسی ي اسائٍ سسیذ آن وسبت بٍ اخز اسىاد مىاقصٍ اقذام ومایىذ . سایش اعالعات ي جضئیات دس  011806088004بٍ عىًان َضیىٍ خشیذ اسىاد بٍ حساب  زیال 000/000/2مبلغ ياسیض 
دس مىاقصٍ کلیٍ اسىاد ي مذاسک مشبًط بٍ متقاضیان وضد شُشداسی باقی شُشداسی فشدیس دس سد یا قبًل َش یک اص پیشىُادَا مختاس است ي بٍ غیش اص سپشدٌ ششکت  .اسىاد مىاقصٍ دسج شذٌ است 

صًست حضًسی یا پست پیشتاص بٍ ب  01/10/1400 مًزخ شىبٍچُازج( الک ي ممًُس بٍ مُش ششکت شذٌ ي تا پایان يقت اداسی سيص  –ب  –می ماوذ. پیشىُادات می بایست دس پاکت َای مجضا)الف 

 دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.در محل  صبح 7:00 ساعت  02/10/1400 مًزخ شىبٍپىج  زيشجلسه کمیسیون مناقصات شهرداری در   ٌ شًد.دبیشخاوٍ شُشداسی تحًیل داد

 .آگُی تمذیذ می گشدد ،یلالصم بٍ رکش است چىاوچٍ تعغیالت غیش قابل پیش بیىی بٍ دالیل متعذد اص قبیل اعالم اص سًی ستاد کشيوا حادث گشدد بٍ تعذاد سيصَای تعغ

 شسح عملیات زدیف
زیالی مبلغ بسآيزد 

 پسيضٌ

مبلغ سپسدٌ شسوت دز 

 بٍ زیال مىالصٍ 
 حدالل زتبٍ الشم محل اجسا

دزصد ومد ي 

 تُاتس
 مدت

1 
سطل  ،بازگیسی ي حمل تحًیل، خسید 

 شبالٍ
000/000/100/21 000/000/055/1 

ي  2ي  1مىاطك   طح معابسس

شُس  ديگاوٍ مىاطكوًاحی 

 فسدیس

 ماٌ 3 % ومد 100 مستبط با اساسىامٍ شسوت تًلید وىىدٌ 

 یه ماٌ % ومد 100 زشتٍ ویسي  5 سطح شُس فسدیس 000/673/503 000/460/073/10 طسح تمًیت شبىٍ ي تامیه زيشىایی بسق 2

3 
جمع آيزی ي َدایت آبُای سطحی ي 

 چاٌ َای جربی سطح شُس 
 ابىیٍ 5 فسدیس  شُس سطح 000/000/475 000/000/500/0

دزصد  100

 ومد

ماٌ  3

 00معادل 

 زيش

4 

اوجام امًز بیمٍ تىمیلی ي دزمان تا سمف 

وفس اصلی، تبعی ي حديداً  1500حداوثس 

وفس بیمٍ عمس ي حًادث گسيَی  600

وازوىان شاغل ي باشوشستٍ ستاد مسوص ي 

 مىاطك تابعٍ ي ساشمان َای تابعٍ

000/000/340/20 000/000/017/1 

شُسدازی مسوصی فسدیس ي 

ي ساشمان َای  2ي  1مىاطك 

 تابعٍ

 زتبٍ یه بیمٍ ای 

)بسای بیمٍ َای ديلتی زتبٍ یه دز 

صًزت داشته سایس شسایط مىالصٍ 

 مالن عمل ومی باشد(

 % ومد 100

یه سال 

وامل 

 شمسی

وفس محاسبٍ گسدیدٌ وٍ دز صًزت واَش یا افصایش تعداد وفسات، مبلغ بسآيزد ي  1500افصایش یا واَش دَد ي  بس آيزد ذوس شدٌ بٍ تعداد دزصد تعداد وفسات ذوس شدٌ زا  25الشم بٍ ذوس است شُسدازی اختیاز دازد تاسمف 

 ویص افصایش یا واَش می یابد ي مبلغ مىدزج دز آگُی حمی زا بسای بیمٍ گس ایجاد ومی وماید.
                                                                                                                                                                                                                                                                  

  


