
 
 
 

 
   

 

  2000091645000064 (شماسٌ ساماوٍ ديلت )ستاد MM/21/99 مىاقصٍ شماسٌفشاخًان ػمًمي اسصیاتي کیفي مىاقصٍ گشان تجذیذ آگُي 
  

نراط ناطنی  ضاطریل ک اا اطاط  ه      نراط ناطنی  ضاطریل ک اا اطاط  ه      تاا زض  تاا زض    رظ تولناس کنناسناس زرذ اا     رظ تولناس کنناسناس زرذ اا       ضرضر  شیا  شیا    تااان  کاا    تااان  کاا    هاا  نتیاا ریاطرس اما ااا ذااظن زض نراط زرضز       هاا  نتیاا ریاطرس اما ااا ذااظن زض نراط زرضز         ضطکت پایانهضطکت پایانه

  ته اناقػه نطرس  رخس ضطریل  رنصرض نمایس:ته اناقػه نطرس  رخس ضطریل  رنصرض نمایس:وضت نطرذورس عمواا رضظیاتا کنتا وضت نطرذورس عمواا رضظیاتا کنتا ، ته غ، ته غانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لت امیازنانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لت امیازنرظ ططیق ماارظ ططیق ماایط   یط   ظظ

پاکت ها رظ پاکت ها رظ   یایاظنطاظنطااناقػه نطرس   تااناقػه نطرس   تا  نطن ازنطن ازرضرئه پرضرئه پ  ،،نتنتغال غال     ن طمت اناقػه نطرس زرضرن طمت اناقػه نطرس زرضر  نهنهرمناز نطرذورس تا ت رمناز نطرذورس تا ت   ی ی   تحو  تحو  یانتیانتنطرذورس رظ زضنطرذورس رظ زض    اطر   تطنعرضاطر   تطنعرض  نهنهک ک 

رندام ذورهس ضس    ظم رمت اناقػه نطرس زض غوضت عسم رندام ذورهس ضس    ظم رمت اناقػه نطرس زض غوضت عسم     WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRز لت امیازن ته آزضس ز لت امیازن ته آزضس    ننکا ننکازضناه مااانه تسرضکات رلکیطزضناه مااانه تسرضکات رلکیط  یقیقطططط

  ماظنس. ماظنس. ضر خ ت ضطکت زض نطرذورس احقق ضر خ ت ضطکت زض نطرذورس احقق   نکانکاراضاء رلکیط  نراضاء رلکیط  ن  اانورهنوره  یانتیانتاصکوض   زضاصکوض   زض  یتیت، اطر   ثثت نام زض ما، اطر   ثثت نام زض ماااقث قث   یتیتعضوعضو

مااانه مااانه   یتیت، زض ما، زض مارمیاس هارمیاس ها  یطیط  رطالعات تماس زناتط ثثت نام زض ما  رطالعات تماس زناتط ثثت نام زض ما02141930214193زض مااانه زض مااانه   یتیتزض ت طرس خ ت رندام اطر   عضوزض ت طرس خ ت رندام اطر   عضو  اانه میازاانه میازماما  تماستماس  ههضماضضماض

  ..اوخوز رمتاوخوز رمت  ""کننسه/اناقػه نطکننسه/اناقػه نط  ن ن تااتاا  ی ی پط ناپط ناثثت نام/ثثت نام/""ن ترص ن ترص WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRاا

  اطاتق اطرػات رعالم ضسه زض رمناز اناقػه   ته غوضت ز  اط  ه ر اطاتق اطرػات رعالم ضسه زض رمناز اناقػه   ته غوضت ز  اط  ه ر   کفًماتیدستگاٌ خًدسيی آتش وشاوي 2  خشیذ    ::خذماتخذماتششح مختصش ششح مختصش الف( الف( 

اننسایاس  اننسایاس    ضا نس  دات ماوض    ضا نس  دات ماوض      ذناتاسذناتاس  --تا تط رظ تطج متنستا تط رظ تطج متنس  --س پامسرضرسس پامسرضرسذناتاذناتا  --ته نطانا ت طرسته نطانا ت طرس  ضطکت پایانه ها  نتیا ریطرسضطکت پایانه ها  نتیا ریطرس    ::(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاس(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاسبب

  1111  ککپالپال  --ننهتیمهتیم

  سیالسیال    ((میلیاسدمیلیاسد  یکصذ ي َشتادیکصذ ي َشتاد))  180180سس000000سس000000سس000000      ::تشآيسد تقشیثي کاسفشماتشآيسد تقشیثي کاسفشما  ج( ج( 

  : : مىاقصٍ گشانمىاقصٍ گشان  مؼیاسَای اسصیاتي کیفيمؼیاسَای اسصیاتي کیفيد( د( 

  رایناظرایناظ  3030تورس االا: تورس االا:   --11

  قانوس تطنعرض  اناقػاتنقانوس تطنعرض  اناقػاتن  1212آین  نااه رخطریا تنس ج اازه آین  نااه رخطریا تنس ج اازه   2525ا سة اازه ا سة اازه   
  رایناظرایناظ  2525زرضی  تدطته   زرنص زض ظاننه اوضز نرط: زرضی  تدطته   زرنص زض ظاننه اوضز نرط:   --55

  رایناظرایناظ    1010طت: طت: رضظیاتا اطیطیاس قث ا    س  ض رضظیاتا اطیطیاس قث ا    س  ض   --22

  قانوس تطنعرض  اناقػاتنقانوس تطنعرض  اناقػاتن  1212آین  نااه رخطریا تنس ج اازه آین  نااه رخطریا تنس ج اازه   2626ا سة اازه ا سة اازه   
  رایناظرایناظ  55 س  ماتقه :  س  ماتقه :   --66

  رایناظرایناظ  55نرام کنتنت   نحوه تضمن  احػو ت اناضرنیان: نرام کنتنت   نحوه تضمن  احػو ت اناضرنیان:   --77  رایناظرایناظ    1010تضمن  کنتنت ذساات   احػو ت: تضمن  کنتنت ذساات   احػو ت:   --33

  رایناظرایناظ  55ظطننت تولنس: ظطننت تولنس:   --88  رایناظرایناظ  1010رمیانسرضزها  تولنس: رمیانسرضزها  تولنس:   --44

یانه ها  نتیا یانه ها  نتیا ک نه اناقػه نطرس اک تنس آن ا  اضط   خسر ل اطتثل تا رضظیاتا کنتا که زض مایت مااانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لتامیازن  مایت ضطکت پاک نه اناقػه نطرس اک تنس آن ا  اضط   خسر ل اطتثل تا رضظیاتا کنتا که زض مایت مااانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لتامیازن  مایت ضطکت پا

راضا  آس ها   رلػاق اسینسرت اطتوطه ته همطره مایط رمناز   راضا  آس ها   رلػاق اسینسرت اطتوطه ته همطره مایط رمناز   ، ا ط   ، ا ط   ضر زضیانت   ضم  تکمن ضر زضیانت   ضم  تکمن اوخوز اا تاضس اوخوز اا تاضس   WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRریطرس ته نطانا ریطرس ته نطانا 

  اسرضک شکط ضسه زض ری  آن ا زض مااانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لتامیازن تغصیه نماینس.اسرضک شکط ضسه زض ری  آن ا زض مااانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لتامیازن تغصیه نماینس.

  ..مي تاشذمي تاشذ  6060حذاقل امتیاص کیفي قاتل قثًل تشاتش تا حذاقل امتیاص کیفي قاتل قثًل تشاتش تا   ::11تزکش تزکش 

ی، تا استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مثالغ قشادادی تٍ سيص سساوي گشدیذٌ ی، تا استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مثالغ قشادادی تٍ سيص سساوي گشدیذٌ : تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصی مثالغ قشاسداد: تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصی مثالغ قشاسداد22تزکشتزکش

  ي مالک سىجش قشاس خًاَذ گشفت.ي مالک سىجش قشاس خًاَذ گشفت.

  

  ::متقاضيمتقاضيمىاقصٍ گشان مىاقصٍ گشان   ششایطششایط( ( َـَـ
  رمیانسرضزها  ضریح غنعت نتت.رمیانسرضزها  ضریح غنعت نتت.، زرضی  تد نعرت، راکانات، ترػع  ظم، تورنایا ننا   االا رندام کاض اطاتق ، زرضی  تد نعرت، راکانات، ترػع  ظم، تورنایا ننا   االا رندام کاض اطاتق   ناظناظزرضی  تدطته زض رندام ذساات اوضز نزرضی  تدطته زض رندام ذساات اوضز ن  --11

  5065950659/ت /ت 123402123402  ناااه ضاماضه     ناااه ضاماضه   یان یان  سة آ سة آ  (سیال(سیالمیلیًنمیلیًن  َفت میلیاسد ي پاوصذَفت میلیاسد ي پاوصذ))  77سس500500سس000000سس000000تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلغ تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلغ ه ه ییرضررضر  تورنایا تورنایا   --22

تضااان   تضااان   زض ضم  زض ضم    دسصذ وشخ پیشىُادی تشوذٌ مىاقصٍدسصذ وشخ پیشىُادی تشوذٌ مىاقصٍ  1010  تضمیه اوجام تؼُذات دس صًست تشوذٌ شذن تٍ میضانتضمیه اوجام تؼُذات دس صًست تشوذٌ شذن تٍ میضان  همچنن    همچنن  أت احیطم  ظیطرس أت احیطم  ظیطرس هنهن  9494//0909//2222ها اوضخ ها اوضخ 

ه نطزز؛ لصر ری  ضطکت رظ پصیطش تضااننا که ناقس ضطریل نوق تاضس اعص ض توزه   هنچ نونه ه نطزز؛ لصر ری  ضطکت رظ پصیطش تضااننا که ناقس ضطریل نوق تاضس اعص ض توزه   هنچ نونه نااه اصکوض رضرینااه اصکوض رضری  ها  نمونه پنومت آین ها  نمونه پنومت آین   ست اطاتق نطاتست اطاتق نطاتتایتای  غازضه ااغازضه اا

کساط ااا   کساط ااا    سا  رنداام کااض     سا  رنداام کااض      ن ن عنورس تضمعنورس تضم  اسئولنت   تع س  زض ری  ذػوظ نرورهس زرضت. همچنن   رظ هط غوضت  ضعنت اناقػه نط تطنسه  زه زضغس تحتاسئولنت   تع س  زض ری  ذػوظ نرورهس زرضت. همچنن   رظ هط غوضت  ضعنت اناقػه نط تطنسه  زه زضغس تحت

  نطزز.نطزز.

  ت اوضز نرطت اوضز نرط  اطتثل تا ذساا  اطتثل تا ذساا  نسنسزرضی  ماتقه کاض اتزرضی  ماتقه کاض ات  --33

  زض غنعت نتت.زض غنعت نتت.  یحیحضرضر    انامة اطاتق تا رمیانسرضزهاانامة اطاتق تا رمیانسرضزها  نعرتنعرتتد تد   ن ن   همچن  همچن  یطییایطییا، اس، اس  ، رزرض، رزرضیع یع ، تطنااه ض، تطنااه ضااییرخطررخطر    ایرػع زض  وظه هاایرػع زض  وظه ها  نط ها نط ها زرضی  نزرضی  ن  --44

  زرضر توزس ضرػنت  قوقازرضر توزس ضرػنت  قوقا  --55

  یطرنایطرنارر  اارضراظ  قوقرضراظ  قوق  نهنهته ک ته ک   اانااه رذیػاظ ضنامه  ا نااه رذیػاظ ضنامه  ا   ین ین آآ  1616 سة  اازه  سة  اازه   ااه  ضنامه ا ه  ضنامه ا ییرضررضر--66

  غا ثاس اداظ راضاغا ثاس اداظ راضا  ااضطکت   کس ا ضطکت   کس ا     اػسق  کس رقیػازاػسق  کس رقیػاز  یطیطه تػوه تػوییرضررضر  --77

  

رکش وًتت ايل ي ديم دس تاالی َش 

 آگُي الضامي مي تاشذ
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زتنط احیطم کاضنط ه مااانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لتامیازن   تاکناس اوکاس تاط رلاعرم تکااضننط       زتنط احیطم کاضنط ه مااانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لتامیازن   تاکناس اوکاس تاط رلاعرم تکااضننط         13991399//0505//1111اوضخ اوضخ   11//140935140935تا عنایت ته رتالغنه ضماضه تا عنایت ته رتالغنه ضماضه   --88

نطرس اوظف اا تاضنس نطرس اوظف اا تاضنس   اناقػهاناقػهم پصیطش نسد ننعیکا  رمناز ناقس راضا  رلکیط ننکا ازرضر  ا طنطمن ، ک نه م پصیطش نسد ننعیکا  رمناز ناقس راضا  رلکیط ننکا ازرضر  ا طنطمن ، ک نه راضا  رلکیط ننکا رمناز پاکت ها  ابن   اجن   عسراضا  رلکیط ننکا رمناز پاکت ها  ابن   اجن   عس

زض اوعس اقاطض زض رماناز رظ ططیاق منسایم ماااانه مایاز       زض اوعس اقاطض زض رماناز رظ ططیاق منسایم ماااانه مایاز       کپا ضمانینااه ضطکت زض نطآینس رضخاع کاضکپا ضمانینااه ضطکت زض نطآینس رضخاع کاضتمااا رمناز پاکت ها  ابن  اجن ضر تا راضاء رلکیط ننکا  تمااا رمناز پاکت ها  ابن  اجن ضر تا راضاء رلکیط ننکا  

  ..پنص نتیه اعص ض ذورهس توزپنص نتیه اعص ض ذورهس توز  اته خع رغ  ضمانینااهناته خع رغ  ضمانینااهن  نعرض رظ پصیطش نسره ننعیکا رمنازنعرض رظ پصیطش نسره ننعیکا رمناز  اناقػهاناقػهنط رینػوضت نط رینػوضت تاضنصرض  نماینس زض غتاضنصرض  نماینس زض غ

  

    که ری  است قات  تمسیس تا مه ااه زیگط اا تاضس.که ری  است قات  تمسیس تا مه ااه زیگط اا تاضس.  سيصسيص9090است رعیثاض پنطن از رظ تاضید رضریه پنطن از االا ته است است رعیثاض پنطن از رظ تاضید رضریه پنطن از االا ته است       ::مذت اػتثاس پیشىُادمذت اػتثاس پیشىُاد  ي( ي( 

  

  سیافت اسىاد اسصیاتي کیفي: سیافت اسىاد اسصیاتي کیفي: مُلت ي وشاوي دمُلت ي وشاوي د  صمان،صمان،  ((صص
رلعراا توزه   زض غوضت عسم ضعایت اوضوع، کاضنطاا رظ قطرئت نطخ پنطن از  ریطاس ذوززرض  ته رلعراا توزه   زض غوضت عسم ضعایت اوضوع، کاضنطاا رظ قطرئت نطخ پنطن از  ریطاس ذوززرض  ته   ضطکت ها ضطکت ها   تمام رمناز تومل غا ثاس اداظ تمام رمناز تومل غا ثاس اداظ   ظیطظیط    ا ط   راضاا ط   راضا  --11

  ایس.ایس. ق هط نونه رزعا   رعیطرضا ضر رظ ذوز م ة   ماقل اا نم ق هط نونه رزعا   رعیطرضا ضر رظ ذوز م ة   ماقل اا نم  ضطکتضطکتعم  ذورهس آ ضز   زض ری  غوضت آس عم  ذورهس آ ضز   زض ری  غوضت آس 

تایست اوضوع رمیتازه رظ ا اط راضاا   زض  کام رغا  تاوزس آس ضر تومال       تایست اوضوع رمیتازه رظ ا اط راضاا   زض  کام رغا  تاوزس آس ضر تومال         تمای  ته رمیتازه رظ ا ط راضا زرضیه تاضنس ااتمای  ته رمیتازه رظ ا ط راضا زرضیه تاضنس اا  ضطکت هاضطکت ها    زض غوضتا که هط یك رظزض غوضتا که هط یك رظ  --22

    غا ثاس اداظ راضا  ذوز طا نااه ضمما  رعالم نموزه   نااه ضر همطره تا مایط رمناز زض پاکت ابن رضرئه نماینس.غا ثاس اداظ راضا  ذوز طا نااه ضمما  رعالم نموزه   نااه ضر همطره تا مایط رمناز زض پاکت ابن رضرئه نماینس.

  یاق یاق رمناز   اعناضها   خسر ل رضظیااتا کنتاا  رظ طط  رمناز   اعناضها   خسر ل رضظیااتا کنتاا  رظ طط    یانتیانتنوتت ر ل نسثت ته زضنوتت ر ل نسثت ته زض    اارظ  ظااس زضج آن رظ  ظااس زضج آن   سيصسيص  77  ته استته استتورننس تورننس   اااا  یلیلنطرس  رخس ضطرنطرس  رخس ضطر  اناقػهاناقػه  نهنهک ک   --33

ها   رلػاق ها   رلػاق     راضا  آس  راضا  آس  ططرمناز  ضم   تکمن ، ا رمناز  ضم   تکمن ، ا   یانتیانتا  ت زضا  ت زض    پس رظ رنقضاپس رظ رنقضا  سيصسيص  1414ز لت امیازن رقسرم    سرکثط ظطف ا  ت ز لت امیازن رقسرم    سرکثط ظطف ا  ت   نکانکامااانه تسرضکات رلکیط نمااانه تسرضکات رلکیط ن

ز لات  ز لات    نکاا نکاا نتیه زض مااانه تاسرضکات رلکیط ن نتیه زض مااانه تاسرضکات رلکیط ن   نصنصرمناز پرمناز پ  یهیهاسینسرت اطتوطه ته همطره مایط رمناز، اسرضک   نورهننااه ها  شکط ضسه زض آن ا نسثت ته تغصاسینسرت اطتوطه ته همطره مایط رمناز، اسرضک   نورهننااه ها  شکط ضسه زض آن ا نسثت ته تغص

      WWWWWW..SSHHAANNAA..IIRR   ،   ،HHTTTTPP::////IIEETTSS..MMPPOORRGG..IIRRهاا    هاا      آن اا تاه ماایت   آن اا تاه ماایت     یات یات . همچنان  اناقػاه ناطرس ااا تورنناس خ ات ض       . همچنان  اناقػاه ناطرس ااا تورنناس خ ات ض       ینسینسرقسرم نمارقسرم نما

WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRR  .اطرخعه نماینس.اطرخعه نماینس                                                            

   مذاسک مىاقصٍ گشان دس تمام مشاحل اختیاس تام خًاَذ داشت.ي یا سد دس قثًل  مىاقصٍ گضاس: 1تزکش 

 ذ. ًاَذ شمىاقصٍ تٍ متقاضیان ياجذ ششایط تحًیل دادٌ خ اسىاد ي مذاسک دسیافتي،  فشم َای اسصشیاتي  پس اص تشسسي:  2تزکش 

 گشدد تشتیة اثش دادٌ وخًاَذ شذ. ایٍ :  تٍ مذاسکي کٍ تٍ صًست واقص اس3تزکش 

  

                                      سياتط ػمًمي                                                                                                       


