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  طاهم یی ثبشس.  ینبلصه فطا ایىب  ثجت نب  ثط ذ  ضایگب  زض ای  سبیبنه جات وییه  ،یی سبظز ثه یوجت ثرشنبیه  ظاضم صمت
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  آصادآصاد  یاییایعمان ي دسعمان ي دس

  يمُىذسا ي  یيکا  َاا، اوجاام خاذمات واخاذا      یاذ  آالت  یهسيصاواٍ عششاٍ ي ماشا    یي وگُاذاس  یي سيغىکااس  ياوجام خذمات ملًاو    ::خذماتخذمات  ح مختصشح مختصششششش( ( ََ

َ  ي/ساَىمابش، اوجاام خاذمات فىا   یشبىاذگ  یَاا  یقآالت قاا  یهسيصاوٍ عششٍ ي ماشا  یي وگُذاس ي، اوجام خذمات ملًاویذ  ک  َا  یاات دس کاسگااٌ عمل  يي کاسگاا

 یا  طاب   ي تًص  یه،ي رَااب، تامم   یااب اساکان، ا  یضمحا  ي تجُ یهتامم  ی،ي اساىاد  یاوجام خذمات دفتاش ، ياوجام خذمات غًاص یشی،اوجام خذمات بىذگ یایي،دس

  یاصکاال ي مًاد مًسد و یهخًدسي ي  تمم یه،  تممچُاس يعذٌ غزا
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نبیه یصووض اضائه فطزز؛ لصا ای  شرطوت اظ پرصیط    نبیه یصووض اضائه فطزز؛ لصا ای  شرطوت اظ پرصیط      هبی نمونه پیوست آئی هبی نمونه پیوست آئی   ثبی ت یطبثك  طیتثبی ت یطبثك  طیت  صبزضه ییصبزضه ییضبیی  ضبیی  ددنطخ پیشنابزی ثطنسه ینبلصه؛ عمنبً نطخ پیشنابزی ثطنسه ینبلصه؛ عمنبً   دٌ دسصذثه ییعا   ثه ییعا   

دٌ دسصذ   ثطنرسه  ثطنرسه    اظ هط صوضم  ععیت ینبلصه فطاظ هط صوضم  ععیت ینبلصه فط همچنی  همچنی  وه  بلس شطای   وق ثبشس یعص ض ثوزه   هیچگونه ی ئولیت   دعاسی زض ای  ذصو(، نرواهس زاشت.وه  بلس شطای   وق ثبشس یعص ض ثوزه   هیچگونه ی ئولیت   دعاسی زض ای  ذصو(، نرواهس زاشت.  دضبیینیدضبیینی
  ..و ط یی فطززو ط یی فطززح   انجب  وبض ح   انجب  وبض   ی ی عنوا  دضمعنوا  دضم دحتدحت
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ي ششصذ ي چُ   یلیًني َشتاد ي چُاس م یصذي س یلیاسدي َشتاد ي وٍ  م )ششصذ  یالس 689638466456926  یجیر    کارفرماکارفرما  ینیینیبرآورد تخمبرآورد تخمو و   شمسيشمسي  ماٌ ماٌ   1212خذمات  خذمات  
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  صمان ،مُلت ي وشاوي دسیافت اسىاد اسصیابي کیفي: صمان ،مُلت ي وشاوي دسیافت اسىاد اسصیابي کیفي: ((  

یوورس ثرط الرعا      یرس ز لت)سرتبز    دبو  یىری یحتط  وبضفط ه سبیبنه دساضوبم الىتط ن یطزث 11/05/1399یوضخ  140935/1شمبضه  یهثه اثالغ یتثب عنب -1

 یره یاطفرط   ، وی  ی)زاضا یىری الىتط ن ی اسنبز  بلرس ایضرب   یعیىین د   یط )ة    )س    عس  پص یاسنبز پبوت هب یىیالىتط ن یایضب یطیثىبضف

 ی رتم س یرك  زض یوعس یمطض زض اسنبز ینبلصه اظ طط یىی)ة   )س ینبلصه ضا ثب ایضبء الىتط ن یاسنبز پبوت هب یشنس دمبیثب یفطا  یوظف ی بلصهین

 ففته یعص ض ذواهس ثوز.    یشاسنبز پ یعیىین ره   یط ینبلصه فعاض اظ پص ینصوضما یطزض غ ینسنمب یسبیبنه ستبز ثبضفصاض

اسنبز   یعیبضهب   جسا ل اضظیبثی ویفری اظ   یب تنوثت ز   ن جت ثه زض  یض ظ  اظ  ظیب  زضس آفا 7ه یسم دواننس ث یی ی ینبلصه فطا   اجس شطا وییه -2

اسنبز، عم   دىمی ، یاط   ایضبی  یب تیایت زض یض ظ پس اظ انمضب 14ز لت )ستبز  السا    حساوثط ظطف یایت  یىیسبیبنه دساضوبم الىتط ن یكطط

ففتره زض سربیبنه    یشاسرنبز پر   یره ه همطاه سبیط اسنبز، یساضن   فواهینبیه هبی شوط شسه زض آفای ن جت ثه دغصآ  هب   الصبق ی تنسام یطثوطه ث

،   WWW. SHANA. IRهربی    آفاری ثره سربیت    یرت دواننس جات ض  . همچنی  ینبلصه فطا  ییینسز لت )ستبز  السا  نمب یىیدساضوبم الىتط ن
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 آ  یرتبض ذواهس ثوز.           ییاجطا ینبیه هب یی ینبلصبم    آ یزض ضز   یب لجول یساضن زض دمب  یطاح  یطبثك لبنو  ثطفعاض وبض طیب -3
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