
  

  

  

 
 

 ّبي ثسٍى هْط ثطجستِ ضطوت فبلس اعتجبض هي ثبضٌس() ًبهِ 

 هْط ٍ اهضبء هٌبلصِ گط

 
 

 وظافت عمًمي ي اوجام خذمات  پيماوكار اوتخاب دي مرحلٍ ايشرایط شرکت در مىاقصٍ 

 12/2042 شمارٌ– کارخاوٍ سيمان َگمتان صىعتي خطًط تًليذ

 هَضَع هٌبلصِ:   -1
 ٍ ًبضذبًِ زاذلي ّبي هحَعِ ٍ زپبضتوبًْب عجوبت ٍ هحَعِ ٍ زپبضتوبًْب غٌؼتي ًظبكت ػوَهي، ًظبكت ٍ ذسهبتي ًبضّبي اًدبم اظ است ػجبضت

 ظثبلِ ّوچٌيي ٍ ًظبكت اظ حبغل ضبيؼبت حول هؼسى، ثبسٌَلْبي اعطاف ٍ اًتظبهبت ٍ كطٍش هحَعِ ٍ ّگوتبى سيوبى ًبضذبًِ تَليس ذغَط

 ّبيهسيط زض ًبضذبًِ ثيطٍى ّبي خبزُ ٍ ًبضذبًِ زاذل ّبي خبزُ ضٍثي ثطف ٍ پبضي ًوي ٍ ًبضكطهب ًظط هَضز هحل ثِ ًبضذبًِ سغح ّبي

زض  ّگوتبى سيوبى ًبضذبًِزض  هطاضزاز هست عَل تؼغيل ضٍظّبي ٍ ػبزي ًبضي ايبم زض ٍ ظهستبى كػل زضهطرع ضسُ زض اسٌبز هٌبهػِ 

 هبُ ٍ هغبثن ثب ضطايظ هٌسضج زض هطاضزاز ًِ خعء اسٌبز هٌبهػِ هي ثبضس.  12هست 

 ًحَُ ضطوت زض هٌبلصِ:   -2
 هجلي ّوبٌّگي ثبٌسضج زض ايي اسٌبز ٍ اٍضام پيَست آى، خْت ًست اعالػبت ثيطتط هي تَاًٌس ػالهوٌساى ضوي هغبلؼِ زهين ضطايظ ه -2-1
، زضگعيي ضْطستبى ،ّوساى استبى»ثِ هحل ًبضذبًِ ثِ آزضس (  23/09/1401تب  10/09/1401زض هْلت تؼييي ضسُ )اظ ( 2عجن كطم ضوبضُ )

 تيٍاهؼ ثب طٌْبزيپ تب سًآٍض ػول ثِ هحل اًدبم هَضغ هٌبهػِ ثبظزيس اظ ًوَزُ ٍؼِ هطاخ تَليس، ٍاحس «ّگوتبى سيوبى ًبضذبًِ، ضبٌّدطيي ثرص
 16 تب 8 سبػت اظ سيثبظز ظهبى .ثَز ًرَاّس طشيپص هَضز هَخَز يًبض ظيضطا اظ اعالػي ثي اظْبض ّطگًَِ غَضت ّط زض. ثبضس زاضتِ نيتغج

 پبسد زضيبكت ٍ ثيطتط اعالػبت ًست خْت تَاًٌس هي هتوبضيبى .ثبضس يه ْبزطٌيپ اضائِ يثطا ضسُ يييتؼ هْلت زض طٌجِپٌد تب ضٌجِ يضٍظّب
 توبس هطاضزاز ًبظط ثؼٌَاى (هحتطم تَليس )هسيط ًػيطيهٌْسس  آهبي ثب 2139 زاذلي 08136337316-20 تللي ضوبضُ نيعط اظ ذَز سَاالت
 .ًوبيٌس حبغل

ز ضا هٌحػطاً ثب تٌويل ٍ هْط ٍ اهضبي شيل كرطم پيطرٌْبز هيورت پيَسرت )كرطم      پس اظ اضطاف ًبهل ثِ ضطايظ هطاضزاز، پيطٌْبز هيوت ذَ -2-2
ثِ زثيطذبًرِ ًبضذبًرِ يرب     23/09/1401هَضخ  15:00سبعت زضٍى سِ فمطُ پبوت سطثستِ حساوثط تب ( ٍ الػبم هساضى زضذَاستي، 1ضوبضُ 

   تحَيل ًوبيٌس.زكتط تْطاى ضطًت 
 هساضن هَضز ًيبظ ٍ اسٌبز تضويٌي: -3

 : ( ، سپطزُالف) پبوت
 1050000000000ثِ هجلؾ  اػتجبض سِ هبِّ(حساهل ثب ثب ضػبيت تجػطُ شيل ٍ ) ٍ يب چي تضويي ضسُ ي ثبًٌي ضوبًت ًبهِ ثبًٌي يب كيص ٍاضيعي

 ضجب ضوبضُ ٍ 2446071001 حسبة ضوبضُّگوتبى ) زض ٍخِ ضطًت سيوبى( ضيبل ٍ پبًػس هيليَى هيليبضز يي)
330180000000002446071001IR  411183117153 اهتػبزي ًس ،10820049324 هلي ضٌبسِ ثِ ،(ثؼثت ثلَاض جِضؼ تدبضت ثبًي ٍ 

 اضسبل گطزز. ثِ ػٌَاى تضويي ضطًت زض هٌبهػِ 1ثب ضػبيت تجػطُ، 6566181135 پستي ًس
 كطم»ست ضطًت ًٌٌسگبًي ًِ هػس تأهيي سپطزُ ضطًت زض هٌبهػِ اظ هحل هغبلجبت ذَز ًعز سيوبى ّگوتبى )ًبضكطهب( ضا زاضًس، الظم ا

ٍ  سُبًهبلي سيوبى ّگوتبى ضس ثِ تأييس اهَض هجل اظ اضسبل پبًت  ضا( 3)كطم ضوبضُ« هغبلجبت هحل اظ هٌبهػِ زض ضطًت سپطزُ تأهيي زضذَاست
 ًوبيٌس. پبًت الق ضويوِ هساضى
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ضوبًتٌبهِ ثابًىي  ٍ سفتِ ٍ  اٍضاق هطبضوتهبًٌس  اٍضاق ثْبزاضٍ ضطوتي چه : پيطٌْبز زٌّسگبى الظم است اظ اضائِ ّط گًَِ 1جصطُت
زض غيط ايٌصَضت پيطٌْبز ليوت آًْب اظ زضجِ اعتجبض ذبضج ثَزُ ٍ پبوات پيطاٌْبز    .ذَززاضي ًوبيٌسفطآيٌس اضجبع وبض ضطوت زض 

 گطزز. ليوت آًْب ثبظگطبيي ًوي

 :)اضائِ توبهي هَاضز هٌسضج زض شيل العاهي هي ثبضس( ، سَاثك ٍ ضظٍهِ(ةپبوت )

آگْي ضٍظًبهِ ضسوي زض هَضز تأسيس ضطًت ٍ زاضًسگبى حن اهضبء هدربظ ثرطاي اسرٌبز هربلي تؼْرسآٍض )ثرطاي اضرربظ         ًپي اسبسٌبهِ ٍ -1

 .حوَهي(

 .)ثطاي اضربظ حوَهي( ثبضس  غبحجبى اهضبي هدبظ ٍ آزضس ضطًت ضٍظًبهِ ضسوي ًِ حبٍي آذطيي تـييطاتتػَيط آذطيي آگْي  -2

 .تػَيط ًبضت هلي غبحجبى اهضبي هدبظ -3

ّب هي ثبضرٌس اظ هجيرل سربظهبى     ّبي هطتجظ ثب هَضَع هٌبهػِ اظ سبظهبًْب يب ًْبزّب يب هَسسبتي ًِ هتَلي غسٍض گَاّيٌبهِ  ّيٌبهًِپي گَا -4

 .ثطًبهِ ٍ ثَزخِ، ٍظاضت ًبض ٍ اتحبزيِ ّبي غٌلي

 .اضائِ گَاّيٌبهِ ثجت ًبم زض ًظبم هبليبتي ثط اضظش اكعٍزُ -5

 تأييسيِ غالحيت ايوٌي اظ ازاضُ ًبض، تؼبٍى ٍ ضكبُ اختوبػي.تػبزي، ًسپستي ضطًت، ًسهلي ٍ اضائِ اسٌبز ٍ هستٌسات هطثَط ثِ ًس اه -6

 .تػَيط هطاضزازّبيي ًِ ثب سيوبى ّگوتبى ٍ يب سبيط ضطًت ّب هٌؼوس ضسُ ثبضس -7

 .اضائِ اسٌبز ٍ هساضًي زال ثط تَاًبيي هبلي ضطًت -8

 .آزضس هحل ًبض هطاضزاز كؼلي )زض غَضت هَخَز ثَزى( -9

 .)زض غَضت ٍخَز(  ًِ سبثوِ ًبض زض آًدب زاضتِ ضطًت ّبييًبهِ يب حسي اًدبم ًبض اظ  ضضبيت -10

 .( 2ضوبضُ  پيَست كطمگَاّي ثبظزيس تَسظ ًوبيٌسُ پيوبًٌبض هغبثن كطم ثبظزيس ) -11

 .اهضبي هدبظغبحجبى توبهي غلحبت تَسظ اسٌبز هٌبهػِ )ًوًَِ هطاضزاز ٍ ضطايظ ضطًت زض هٌبهػِ( ثب هْط ٍ اهضبي  ًليِ اٍضام -12
 .اضائِ ليست پطسٌل زائوي ضطًت ثب شًط ترػع ٍ سَاثن ّطيي -13

 يب ٍ( شيػالح هطاخغ اظ اغل ثطاثط ًپي هْط ثِ هوَْض آًْب هبلٌيت اٍضام تػَيط اضائِ ثب) ثبضس هي پيوبًٌبض تولي زض ًِي آالت هبضيي ليست -14
 .آالت هبضيي اخبضُ هؼتجط ٍ ضٍظ ثِ اسٌبز

 .زض سبهبًِ ي ذسهبت هضبيي)ثجت ثٌب(اضائِ ي گَاّي ثجت ًبم   -15

  هطثَعِ سبظهبًْبي اظ هؼتجط ايوٌيغالحيت  گَاّي -16

 :، ليوت پيطٌْبزي(جپبوت )
 .ضوبضُ يه پيَستالعاهب ضٍي كطم هَضَع هٌبهػِ  اًدبم پيطٌْبز هيوت

غَضت خساگبًِ ٍ ٍاضح، پيطٌْبز ّبي هطثَعِ زض غَضتي ًِ هٌبهػِ گط پيطٌْبزاتي ػالٍُ ثط هَضَع ايي اسٌبز زاضتِ ثبضس، ثبيستي ثِ  :2تجصطُ
 .اضئِ ًوبيس« ج»ٍ هيوت هطثَط ثِ آى ضا زض پبًت « ة»ضا زض پبًت 
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 ضطايط پيطٌْبزّب:-4
 پيطٌْبز ّبي اضائِ ضسُ ثبيس اظ ّط حيث ثطاي هست حساهل سِ هبُ اظ تبضيد اتوبم هْلت اضائِ پيطٌْبز ّب هؼتجط ثبضس.-4-1
 غَضت ًبهع، هططٍط، هجْن ٍ يب هرسٍش اضائِ ضَز تطتيت اثط زازُ ًرَاّس ضس. ثِ پيطٌْبزاتي ًِ ثِ-4-2
 )هبليبت، ثيوِ، عَاضض ٍ...( اضائِ ضَز ٍ ليوت ذبلص هَضز لجَل ًيست. پيطٌْبز ليوت اضائِ ضسُ ثبيس ثب لحبظ ًوَزى وسَض لبًًَي-4-3

هيوت ّبي هٌسضج ًجبيس ثِ ّيچ ٍخِ ذظ ذَضزُ يب هرسٍش ثبضٌس ٍ  پيطٌْبز زٌّسگبى ثبيس هيوت ّب ضا ثب ػسز ٍ حطٍف زضج ًوَزُ ٍ -4-4
ّوچٌيي زض غَضت اذتالف ثيي هجبلؾ ػسزي ٍ حطٍكي ، هجٌبي ًبضكطهب اضهبم زضج ضسُ ثِ حطٍف  ّوچٌيي ًجبيس ثِ غَضت زضغس هطرع گطزًس.

 هي ثبضس.
ضبهل ًليِ ي ّعيٌِ ّب ٍ هربضخي است ًِ هوٌي است زض  پيطٌْبز هيوت اظ عطف هٌبهػِ گطاى ثِ ػٌَاى هيوت ًل تؼْسات هططٍحِ -4-5

 اخطاي ًبض ٍ ثب زض ًظط گطكتي ًليِ ذغطات، هسئَليت ّب ٍ تؼْساتي ًِ زض اسٌبز غطاحتب يب ثؼضب ثيبى ضسُ ٍ ضطًت زض هٌبهػِ ثط هجٌبي آى
ي هَثط زض آى ثَزُ ٍ پس اظ اضائِ هيوت، ّيچ ازػبيي غَضت گطكتِ ٍ ثِ هٌعلِ اعالع ًبهل اظ حدن ٍ ضطايظ هَضَع هطاضزاز ٍ ًليِ ي پبضاهتطّب

 هجٌي ثط ػسم آگبّي اظ ضطايظ ًبض هسوَع ًيست.
 اض ّيچ گًَِ هسئَليتي زض ذػَظ ّعيٌِ اي ًِ هٌبهػِ گط ثطاي تْيِ ٍ اضائِ پيطٌْبز هتحول هي ضَز ثط ػْسُ ًساضز.گعهٌبهػِ  -4-6
 اض:ت غلط يب تجبًي ثِ ظيبى هٌبلصِ گعاطالعب -5
اض هحطظ گطزز ًِ اعالػبت ٍ اسٌبز اضائِ ضسُ هدؼَل، ؿيط هستٌس يب ذالف ٍاهغ ثَزُ ٍ ّوچٌيي ضٍضي گبُ زض هٌبهػِ حبضط ثط هٌبهػِ گع ّط

ثب يٌسيگط تجبًي ًوَزُ اًس، ضوي ايٌٌِ پيطٌْبز ّبي زضيبكتي اظ كْطست ثطضسي ّبي  هٌبهػِ گعاضگطزز زٍ يب تؼسازي اظ پيطٌْبز زٌّگبى ثِ ضطض 
 ضطًت حصف هي گطزز، هَاضز ظيط اظ سَي ًبضكطهب ضاسب اػوبل ذَاّس ضس:

 سبل( زض ليست سيبُ ضطًت سيوبى ّگوتبى ٍ اػالم ثِ ضطًت ّبي ّن گطٍُ 2هطاض زازى ًبم پيطٌْبز زٌّسگبى هصًَض )حساهل ثِ هست  •
 ضجظ سپطزُ ضطًت زض هٌبهػِ •
 ًحَُ ضسيسگي ثِ پيطٌْبزّبي ٍاصلِ:   -6
ٍ زض غَضت تبييس سپطزُ ضطًت ًٌٌسُ، ًسرجت   هي ضَزضطًت ًٌٌسگبى ثبظگطبيي  «الق» ّبي پبًت هؼبهالت ًويسيَى خلسِ ٍلييا زض – 6-1

 «ج» هيورت  پيطرٌْبز  پبًرت  زض خلسِ ثؼرسي ًويسريَى  . خْت اضظيبثي كٌي تحَيل ًويتِ اضظيبثي هيگطززٍ ضسُ اهسام  «ة» ثِ ثبظگطبيي پبًت
. ثرِ پيطرٌْبزّبيي ًرِ هررسٍش، هرجْن،      ضَز هي گيطي تػوين ٍ ضسُ ثبظگطبيي ًويتِ اضظيبثي هطاض گطكتِ اًس، گبًي ًِ هَضز تبييسًٌٌس ضطًت

بيي ثب ّيئات هاسيطُ   اتربش تصوين ًْثبضس تطتيت اثط زازُ ًرَاّس ضس.  3هيس ضسُ زض هبزُ  هططٍط يب زضٍى پبًت زض ثبظ ٍ يب كبهس اسٌبز تضويٌي
 هٌبلصِ پس اظ طي فطآيٌس هطثَطِ اعالم ذَاّس ضس.؛ ثسيْي است ًتيجِ ثبضس ضطوت هي

ٍ هٌبلصِ گط حك ّط گًَِ اعتطاض ضا اظ ذَز سابلط   ضطوت سيوبى ّگوتبى زض ضز يب لجَل يه يب وليِ پيطٌْبزّبي ٍاصلِ هرتبض است – 6-2
 ًوَزُ است.

ِ . گطزز هي هجبزلِ ٍ تٌظين هطاضزاز ًتجي، اثالؽ ظهبى اظ ضٍظ 7 ظطف حساًثط هٌبهػِ ثطًسُ ثب پس اظ اتربش تػوين، – 6-3  اًوضربي  اظ پرس  چٌبًچر
 ، زٍم ثطًرسُ  ثرب  شيرل  تجػرطُ  ضػبيرت  ثرب  ٍ ضرسُ  ضجظ ّگوتبى سيوبى ضطًت ًلغ ثِ ٍي سپطزُ ًوبيس، ذَززاضي هطاضزاز اهضبء اظ ثطًسُ هست ايي

 ًلرط  ثب ٍ ضسُ ضجظ ًيع ٍي سپطزُ( ًتجي اثالؽ ظهبى اظ ظضٍ 7 ظطف حساًثط) هطاضزاز اهضبي اظ زٍم ًلط اهتٌبع غَضت زض ٍ گطزز هي هٌؼوس هطاضزاز
 ًيرع  ايطربى  سرپطزُ ( ًتجري  اثرالؽ  ظهربى  اظ ضٍظ 7 هست ظطف حساًثط) هطاضزاز اهضبي اظ سَم ًلط اهتٌبع غَضت زض ٍ هيگطزز هٌؼوس هطاضزاز،  سَم

 سربهظ  ٍ سلت ذَز اظ ظهيٌِ ايي زض ضا ازػبيي ًَِّطگ ثٌس ايي پصيطش ضوي هٌبهػِ زض ًٌٌسگبى ضطًت. ضس ذَاّس تدسيس هٌبهػِ ٍ ضسُ ضجظ
  .  ًوبيٌس هي
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 ثاب  ثعاسي  ًفطات ثِ ٍاگصاضي اذتيبض ثبضس، ضطوت زض هٌبلصِ  سپطزُ هجلغ اظ ثيص سَم، ٍ زٍم ، اٍل ًفطات ليوت تفبٍت وِ صَضتي زضتجصطُ: 
 .ثبضس هي ّگوتبى سيوبى ضطوت

 از ثب ثطًسُ هٌبهػِ عجن تَضيح كَم، ًعز ضطًت ثبهي ذَاّس هبًس.  تضبهيي ًلطات اٍل تب سَم، تب ظهبى ػوس هطاضز-6-4
تضويي ضطًت زض هٌبهػِ پيطٌْبز زٌّسُ اي ًِ زض هٌبهػِ ثطًسُ ضٌبذتِ هي ضَز، تب تبضيد اهضبي هطاضزاز ٍ تسلين تضويي حسي اخطاي  -6-5

ثرب ضػبيرت    ،اٍضام تضويٌي سبيط ضطًت ًٌٌرسگبى  ،هٌبهػِثب ثطًسُ ثسيْي است زض غَضت ػوس هطاضزاز  ثبهي ذَاّس هبًس. هٌبهػِ گعاضتؼْسات، ًعز 
 زض اسطع ٍهت هستطز ذَاّس گطزيس.، 3-6ضطايظ ثٌس 
 ُ( تَسط توبهي ضطوت وٌٌسگبى العاهي هاي ثبضاس ٍ   4تىويل فطم زضذَاست عَزت سپطزُ ضطوت زض هٌبلصِ )فطم ضوبض

 ت هي پصيطز.توبهي ٍاضيعّب هطبثك ثب اطالعبت ليس ضسُ زض ّويي فطم صَض
 سبيط ًىبت حبئع اّويت :  -7
ّطحبل ضطًت زض هٌبهػِ ٍ ِ پيطٌْبز زٌّسُ ثبيس ًليِ اسٌبز ٍ هساضى هٌبهػِ ضا ثِ زهت هغبلؼِ ًوَزُ ٍ ذَز ضا هلعم ثِ ضػبيت آًْب ثساًس. ث 7-1

ِ  ثبظزيس ، هت ذَاًسُزِ اهضبي پيطٌْبز ثوٌعلِ آى تلوي ضسُ ًِ پيطٌْبز زٌّسُ توبهي اسٌبز ٍ هساضى هٌبهػِ ضا ث ضا ثرِ   اظ هحل هَضرَع هٌبهػر
 ثطاي اٍ ٍخَز ًساضز.ي ٍ ًسجت ثِ ّيچ خعء اظ آًْب ّيچگًَِ اثْبه است اًدبم ضسبًسُ ٍ ّط گًَِ اعالػبتي هطثَط ثِ آًْب ضا ثسست آٍضزُ

 ّب هؼتجط ثبضس. پيطٌْبز ثبيس اظ ّط حيث ثطاي هست سِ هبُ اظ تبضيد اضائِ پيطٌْبز -7-2
پيطٌْبز زٌّسُ ّوعهبى ثرب   ًظط ًٌس. تَاًس خْت تسطيغ زض ًبض اظ اخطاي ثؼضي اظ تططيلبت ضسوي غطف ًبضكطهب چٌبًچِ هػلحت ثبضس هي -7-3

ِ  اهضبي پيطٌْبز حن ّط گًَِ اػتطاؼ ٍ زػَي ػليِ ًبضكطهب يب ًبضًٌبى يب ًوبيٌسگبى اٍ ضا اظ ذَز سبهظ ٍ اػالم هي  ًوبيس ًِ اظ ايي ثبثت ّيچگًَر
 ازػبئي ًرَاّس زاضت.

ّط ًَع ًَضطي اظ سَي ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ثطاي اػوبل ًلَش هستوين يرب ؿيرط هسرتوين ثرِ ًويسريَى هؼربهالت ٍ سربيط هطاخرغ          -7-4
 گطزز. گي ًٌٌسُ ًبضكطهب هَخت سلت غالحيت آى ضطًت ًٌٌسُ هي ضسيس

 اًعمبز لطاضزاز :   -8
 يبثس، زاضز. تطيي پيطٌْبز ثب اّساف ذَز هٌغجن هي اي ًِ پيطٌْبز اٍ ضا ثِ ػٌَاى هٌبست ْبز زٌّسًُبضكطهب حن اًؼوبز هطاضزاز ثب ّط پيطٌ

 عْسُ ثطًسُ هٌبلصِ است.  طث ي زًيبي التصبز ّعيٌِ زضج آگْي زض ضٍظًبهِ -9
 ضفع اثْبم يب ايطاز:-10

هي تَاًس ثِ غَضت ًتجي يب الٌتطًٍيٌري هٌبهػرِ    سَالي زاضتِ ثبضس،ّط يي اظ هٌبهػِ گطاى ًِ زض هَضز هلَْم هسوتي اظ اسٌبز هٌبهػِ، اثْبم يب 
ًوبيس. اگط ثِ ًظط هٌبهػرِ گرط هسروتي اظ هلربز اسرٌبز هٌبهػرِ اضرتجبُ يرب اضرٌبلي اظ ًظرط           ذتِ ٍ توبضبي زضيبكت تَضيح ًتجي اض ضا هغلغ سبعگ

اظ تسلين پيطٌْبز زض هْلت هوطض زض ًبضثطٍ هٌبهػِ هرٌؼٌس ًٌرس    هطرػبت ٍ يب هحبسجبت يب ؿيطُ زاضتِ ثبضس، ثبيس ايي اضتجبُ ٍ اضٌبل ضا هجل
ثِ زضذَاست ّبي اضايِ تَضيح يب اغالح اسٌبز هٌبهػرِ ًرِ زض هْلتري ًرِ      هٌبهػِ گعاضٍ زض غَضت اهتضبء، پيطٌْبز اغالحي ذَز ضا اضائِ ًوبيس. 

ٍ ضرطح پطسرص ٍ اضرٌبل ّرب، ثرطاي       هٌبهػِ گعاضاّس زاز. پبسد ثطاي ايي هٌظَض زض ًبضثطٍ هٌبهػِ تؼييي ضسُ است زضيبكت ًٌس ًتجب پبسد ذَ
گرط ثرِ    توبم هٌبهػِ گطاًي ًِ اسٌبز هٌبهػِ ضا زضيبكت ًوَزُ ٍ اػالم اًػطاف ًٌطزُ اًس، ثِ عَض يٌسبى اضسبل ذَاّس ضس. ػسم اظْبض ًظط هٌبهػِ

 هٌعلِ ٍاضح ٍ ثسٍى اضٌبل ثَزى اسٌبز هٌبهػِ اظ ًظط ٍي هي ثبضس.
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 پيطٌْبز:تغييط -11
ّط پيطٌْبز زٌّسُ غطكب هي تَاًس يي پيطٌْبز ٍكن اسٌبز هٌبهػِ اضائِ ًوبيس ٍ زض غَضت اضائِ ثيص اظ يري پيطرٌْبز، ضرطًت هرتربض اسرت آى      

اظ اتوبم پيطٌْبز زٌّسُ ضا اظ ليست پيطٌْبز زٌّسگبى حصف ًوبيس. زض غَضتي ًِ هٌبهػِ گط هػس تـييط پيطٌْبز ذَز ضا زاضتِ ثبضس، ثبيس تب هجل 
 پيطٌْبز خسيس ذَز ضا اضائِ ًوبيس.زاًستِ  ٍ كبهس اػتجبض  ضا پيطٌْبز هجلي اػالم ًتجيهْلت اضائِ ي پيطٌْبزات، ثب 

 پيطٌْبز خسيس اظ لحبػ ضٌلي ٍ پبًت ّب ثبيس ػيٌب ثط اسبس ضطايظ پيطٌْبزات ايي هٌبهػِ تٌظين ٍ تحَيل گطزز.:تجصطُ

 وسَضات لبًًَي:-12
 )زض غَضت ٍخَز( ثط ػْسُ هٌبهػِ گط هي ثبضس. هبًًَي ٍ ػَاضؼ هتؼلوِ ًليِ ي ًسَضات

 ًوبيٌس اهضب ضا جسٍل شيل ضطوت، ضسوي ضٍظًبهِ طجك هجبظ، وٌٌسگبى اهضب تَسط العاهب حمَلي وٌٌسگبى ضطوت. 

 الصوط است.  ثبضس ٍ ثِ هٌعلِ پصيطش توبهي ضطايط فَق تىويل جسٍل ظيط تَسط ضطوت وٌٌسگبى ضطٍضي هي 

 طٍضي است وپي وبضت هلي ضطوت وٌٌسُ حميمي ٍ هسيطاى صبحت اهضبء ضطوت وٌٌسُ حمَلي ضويوِ گطزز.ض 

 وِ:ضطوت وٌٌسُ زض هٌبلصِ تعْس هي ًوبيس چٌبًچِ ايي پيطٌْبز هَضز لجَل لطاض گيطز 
ّبي پيص ثيٌي ضسُ زض  يِ تضوييًبضكطهب، هطاضزاز هطثَعِ ضا اهضبء ًوَزُ ٍ ًسجت ثِ اضائِ ًل ضٍظ پس اظ اثالؽ 7طف هست حساًثط ظ -1

 ضطايظ هطاضزاز پيَست اهسام ًوبيس.

ثِ اًدبم  ،اظ تبضيد اهضبء هطاضزاز ،ًليِ ػوليبت هَضَع هٌبهػِ ضا ثب ًيليت هغلَة ٍ ظطف هست هطرع ضسُ زض ضطايظ هطاضزاز پيَست -2

 ثطسبًس.

 .ٍ توبهبً هَضز هجَل ايطبى است گطزز طٌْبز هحسَة هياسٌبز ٍ هساضى هٌبهػِ خع اليٌلي ايي پي ،ًوبيس ًِ ًليِ ضوبئنتبييس هي -3

 ٍ زض ٍاگصاضي هَضَع ًبض هرتبض است. اعالع ًبهل زاضز ًِ زستگبُ هٌبهػِ گعاض العاهي ثطاي ٍاگصاضي ًبض ثِ پيطٌْبز زٌّسُ ًساضز -4

 هي ثبضس.ضٍظ )سِ هبُ( هؼتجط  90پيطٌْبز حبضط اظ تبضيد ذبتوِ هٌبهػِ ثِ هست  -5

پيوبًٌبض ٍ ػوس هطاضزاز ضسوي، ًليِ هٌبتجبت ٍ ضطٍط ٍ زضذَاستْبي هٌبهػِ گط اظ زضخِ اػتجبض سبهظ ثَزُ ٍ كوظ پس اظ اًتربة   -6

 هطاضزاز هٌؼوسُ هالى ضٍاثظ ًبضي ٍ هبلي ثيي ًبضكطهب ٍ پيوبًٌبض ذَاّس ثَز .

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي 

 هتمبضي / ًبم ضطوت

 ضوبضُ هلي هتمبضي /

 ضٌبسِ هلي ضطوت
 ٍ ضوبضُ توبس آزضس زليك

 اهضبء هجبظ هتمبضي

 ٍ تبضيد

 

 

 

 

 

 آزضس:

 

 وس پستي:

 تلفي ثبثت:                   وسضْطستبى:

 فىس:

 تلفي ّوطاُ:
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....................ثب هسيطيت ......................ٍ ًس اهتػبزي........ٍ ًس هلي......... ...............................................ثِ ضوبضُ ثجت...................ثسيٌَسيلِ ضطًت  

..........................، ضوي ................... ثِ ضوبضُ ًس هلي......................... كطظًس.............. ثب هسيطيت.................. / پيوبًٌبضي..............................ٍ.........................آهبيبى........

 ستَلي ذغَط غٌؼتي ٍ ػوَهي ًظبكت ذسهبت اًدبمذسهبت ّي ًبهل اظ ضطايظ هٌبهػِ اًدبم بآگ هغبلؼِ اسٌبز ٍ هستٌسات هٌبهػِ ٍ پيص ًَيس هطاضزاز ٍ

تبئيس هي ًوبين ًِ هيوت ّبي اػالم ضسُ زض عَل  اػالم هي زاضم ٍ (1)خسٍل ضوبضُ شيل  ، پيطٌْبز هيوت ذَز ضا ثِ ضطح خسٍلّگوتبى سيوبى ًبضذبًِ

 . هطوَل ّيچگًَِ تعسيلي ًرَاّس ضسهست هطاضزاز ثبثت ٍ اليتـيط ثَزُ ٍ 

 1جسٍل ضوبضُ 

 عٌبٍيي ذسهبت پيوبًىبض ضزيف
 (ضيبل) ول ليوت (ضيبل)يبًِهبّ ًطخ زستوعز

 1402سبل 1401سبل  1402سبل 1401سبل 

1 
 اًدبم ًظبكت ذغَط تَليس

 هغبثن اسٌبز هٌبهػِ
    

 ضيبل................. ...................................................................خوغ ًل هجلؾ پيطٌْبزي )ثِ ػسز( : 

 ضيبل ...............................................................................................................................................................................................(:       )ثِ حطٍف

)ثيسرت ٍ   25، 1402َزُ ٍ ًطخ اكعايص زستوعز ايي ًلطات ثطاي سبل ث 2خسٍل ضوبضُ *  زستوعز ًلطات هؼطكي ضسُ تَسظ ًبضكطهب هغبثن ثب 

پٌح( زضغس زض ًظط گطكتِ ضسُ است؛ ثسيْي است هبثِ التلبٍت ًطخ ضسوي اػالم ضسُ تَسظ ٍظاضت ًبض ثطاي سبل آتي هحبسجِ ضسُ ٍ ثِ ّوربى  

 ت.ًسجت زستوعز ًلطات هؼطكي ضسُ تَسظ ًبضكطهب تـييط )اكعايص يب ًبّص( ذَاّس يبك

)ثِ استثٌبي  ّبي هٌسضج زض هطاضزاز ثبثت ٍ هغؼي است ٍ ًبضي اظ ضطايظ اهتػبزي ًطَض ٍ ًيع ثِ زاليل هرتلق تـييط ًرَاّس يبكت : ًطختجصطُ

 ثٌس كَم(
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 2جسٍل ضوبضُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوط هْن:
 هبزي حمَق وليِ پطزاذت حبل ّط ضز ٍ ثبضس هي پطسٌل سٌَات ثبظذطيس ٍ عيسي احتسبة ثسٍى فَق جسٍل زض هٌسضج هجوَع
 .است پيوبًىبض عْسُ ثط هطثَطِ ّبي سبظهبى ّبي ًبهِ آييي ثب هطبثك پطسٌل

 

 

 

 

 

 

 

ضزيف
وس 

پطسٌلي
ازگيًبم گطٍُ ضغليضغلًبم ذبًَ

هجلغ هعز ضغل 

گطٍُ
حك اٍالزجوع هعز هجٌبهعز سٌَات هبّيبًِهعز ضغل هبّيبًِ

ووه ّعيٌِ 

هسىي

ووه ّعيٌِ الالم 

اض هصطفي ذبًَ
جوع حمَق ٍ هعايب

41,703,45351,103,59012,352,08163,455,6718,359,5006,500,0008,500,00086,815,171ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 11

41,703,45351,103,5904,741,38855,844,97806,500,0008,500,00070,844,978ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 21

41,703,45351,103,5904,574,73955,678,3298,359,5006,500,0008,500,00079,037,829ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 31

41,703,45351,103,59013,177,94564,281,53512,539,2506,500,0008,500,00091,820,785ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 41

41,703,45351,103,59013,177,94564,281,53506,500,0008,500,00079,281,535ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 51

41,703,45351,103,59013,177,94564,281,53506,500,0008,500,00079,281,535ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 61

41,703,45351,103,5909,131,35360,234,9434,179,7506,500,0008,500,00079,414,693ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 71

41,703,45351,103,59013,177,94564,281,53506,500,0008,500,00079,281,535ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 81

41,703,45351,103,5908,346,76259,450,3524,179,7506,500,0008,500,00078,630,102ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 91

41,703,45351,103,5909,131,35360,234,94312,539,2506,500,0008,500,00087,774,193ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 101

41,703,45351,103,5907,904,94759,008,5374,179,7506,500,0008,500,00078,188,287ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 111

41,703,45351,103,5908,125,94559,229,53506,500,0008,500,00074,229,535ًبضگط ًظبكتچي ذظ تَليس 121

41,703,45351,103,59013,177,94564,281,53512,539,2506,500,0008,500,00091,820,785ًبضگط ثبضگيطي 131

41,703,45351,103,59013,177,94564,281,5354,179,7506,500,0008,500,00083,461,285ًبضگط ثبضگيطي 141

41,703,45351,103,5908,346,76259,450,3528,359,5006,500,0008,500,00082,809,852ًبضگط ذسهبت153

41,703,45351,103,59012,851,80363,955,3934,179,7506,500,0008,500,00083,135,143ًبضگط ذسهبت163

1,393,25041,797,500525,00042,322,50006,500,0008,500,00057,322,500ثسٍى گطًٍُبضگط ذسهبت17

1,393,25041,797,500525,00042,322,5008,359,5006,500,0008,500,00065,682,000ثسٍى گطًٍُبضگط ذسهبت18

1,428,831,746 خوغ ًل
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 هْط ٍ اهضبء هٌبلصِ گط

 
 

 قرارداد از محل اوجام عملياتفرم بازدیذ   - 1فرم شمارٌ 

 هسيط هحتطم تبهيي وبال ٍ ذسهبت

 ثب سالم؛

، ثسيٌَسيلِ ّگوتبى سيوبى ًبضذبًِ تَليس ذغَط غٌؼتي ٍ ػوَهي كتًظب ذسهبت اًدبمپيطٍ آگْي هٌتططُ زض ذػَظ اًتربة پيوبًٌبض 

هحل ............................اظ .....................زض تبضيد................................................................................ ثِ ًوبيٌسگي اظ ضطًت...............گَاّي هي ضَز آهبي

 ثِ ًبهجطزُ اضائِ ضسُ است. كَم الصًطهصًَض ثبظزيس ًوَزُ ٍ تَضيحبت ًبكي ثِ هٌظَض حضَض ايطبى زض هٌبهػِ  اًدبم هَضَع هٌبهػِ

 

 ............................................... ًوبيٌسُ ضطًت                             سيوبى ّگوتبى      تَليسهسيط 

 اهضبء                                                   اهضبء             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 
 

 ّبي ثسٍى هْط ثطجستِ ضطوت فبلس اعتجبض هي ثبضٌس() ًبهِ 

 هْط ٍ اهضبء هٌبلصِ گط

 
 

 

  

 

 مطالبات محل از مىاقصٍ در شرکت سپردٌ تأميهدرخًاست  -3شمارٌفرم 

 اهَض هبلي سيوبى ّگوتبى    

 

اظ هغبلجربت ايٌدبًرت / ايري ضرطًت     .......................( ضيربل  ......................................................... )............................هجلرؾ ثسيٌَسيلِ توبضب هي ضرَز        

( ًَثرررررررت اٍل /  )ػورررررررَهيخْرررررررت تضرررررررويي ضرررررررطًت زض هٌبهػرررررررِ     .....................................................................................

ُ .هَضَع آگْي .....................................................................................زٍم/سَم ، ثلًَرِ ضرَز ٍ هطاترت ثرِ ضرطح شيرل ثرطاي        1401/          ............. هرب

 .زثيطذبًِ ًويسيَى هؼبهالت سيوبى ّگوتبى گَاّي گطزز

  

 

 

 

 

 

 

 

 اظ اهَض هبلي سيوبى ّگوتبى  ثِ زثيطذبًِ وويسيَى هعبهالت        

 

اظ ...............( ضيربل  ............................................................................. )...........................هجلرؾ ثسيٌَسيلِ گرَاّي هري ضرَز هغربثن زضذَاسرت كرَم              

   ................... ضطايظ هٌبهػِ ثطاي هستطز ضسى آى اهسام ذَاّس ضس.هتوبضي ثبثت تضويي ضطًت زض هٌبهػِ ثلًَِ ضسُ ٍ هغبثن ثٌسهغبلجبت 

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 ًبم ، اهضبء ٍ هْط هٌبلصِ گط               

 تبضيد                 

 اهضبء  ًٍبم                       

 اهَض هبلي سيوبى ّگوتبى                 



  

  

  

 
 

 ّبي ثسٍى هْط ثطجستِ ضطوت فبلس اعتجبض هي ثبضٌس() ًبهِ 

 هْط ٍ اهضبء هٌبلصِ گط

 
 

 مىاقصٍ شرایطر فرم درخًاست عًدت سپردٌ شرکت د  -0فرم شمارٌ
 

 هسيطيت هحتطم ضطًت سيوبى ّگوتبى

 ثب سالم ٍ احتطام

............................................................................................................. ثِ ضوبضُ/ضٌبسِ .ذَاّطوٌس است زض غَضت ػسم ثطًسُ ضسى ايٌدبًت/ضطًت

 بييس سپطزُ ضطًت زض هٌبهػِ......................................................، زستَض كطه....................... زض هٌبهػِ/هعايسُ..................... ٍ ًس اهتػبزي................هلي

ًعز  IR.................................................................................... ثب ضوبضُ ضجبي......................................................................ايٌدبًت ثِ حسبة ضوبضُ

 .............................. ٍاضيع گطزز............................ ضؼجِ.ثبًي

 

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي 

 / ًبم ضطوت

ضوبضُ هلي هتمبضي 

 /ضٌبسِ هلي ضطوت
 يك ٍ ضوبضُ توبسآزضس زل

 اهضبء هجبظ هتمبضي

 ٍ تبضيد

 

 

 

 

 

 آزضس:

 

 

 

 وس پستي:

 تلفي ثبثت:

 تلفي ّوطاُ:

 

ٍ  اهضب ضطوت، ضسوي ضٍظًبهِ طجك هجبظ، وٌٌسگبى اهضب تَسطصطفب  ضا جسٍل فَق حمَلي وٌٌسگبى ضطوتتصوط: الظم است 

 .ًوبيٌسهوَْض ثِ هْط ضطوت 
 

 


