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 96 – 233  –ب  –الف آگُي مىاقصٍ                                                                                

 ياگراز ومايد.ػمًمي يک مسحلٍ اي  زا اش طسيق مىاقصٍاوجام كازَاي خدماتي مشسيحٍ ذيل زا  دازد وظس شسكت سُامي آب مىطقٍ اي گيالن دز

  : ذیلبه شرح خدمات   النیخدمات مورد نیاز دفتر  سدها در محدوده استان گ نیتأم :مًضًع مىاقصٍ -1

اسائِ خذهات فٌي هشتبظ  تأسيسات  -بِ، سشسيض ٍ آبشاس سذ سفيذسٍد ٍ سايش خذهات هشا عومي ّاي عومي، ًيوِ اسائِ خذهات فٌي ٍ تأسيساتي دسيچِ
سائِ خذهات بْذاشتي ٍ ًظافتي ًيشٍگاُ ٍ دفتش هشوضي شاهل ًظافت ٍ آبذاسخاًِ بِ هساحت ا -تَسبيي ٍ ًَساصي لغعات ًيشٍگاُ ٍ سايش خذهات هشابِ 

هتش هشبع ٍ دسختاى صيتَى  4630اسائِ خذهات پاوساصي ٍ ًظافت ٍ حفظ ٍ ًگْذاسي فضاي سبض بِ هساحت   -هتش هشبع ٍ سايش خذهات هشابِ 2550
اسائِ خذهات فٌي سذ تاسيه شاهل هشالبت هخضى، سشٍيسىاسي،  - ىتاس  ٍ سايش خذهات هشابِّ 13بِ هساحت اصلِ  1400سذ سفيذسٍد بِ تعذاد  هحَعِ

هخضًي  اسائِ خذهات فٌي سذ -هتشهشبع ٍ سايش خذهات هشابِ  10000ّا ٍ تأسيسات ٍابستِ ٍ ًظافت عوَهي هحَعِ سذ بِ هساحت  گشيسىاسي دسيچِ
سشايذاسي ٍ  - ّا ٍ تأسيسات ٍابستِ ٍ ًظافت عوَهي هحَعِ سذ ٍ سايش خذهات هشابِ دسيچِشاهل هشالبت هخضى، سشٍيسىاسي، گشيسىاسي  شْش بيجاس

 10000بشداسي سذ اًحشافي شْشبيجاس بِ هساحت  سشايذاسي ٍ بْشُ -هتش هشبع ٍ سايش خذهات هشابِ 10000بشداسي سذ اًحشافي گلِ سٍد بِ هساحت  بْشُ
ّا، پاوساصي شبىِ واًالْاي چپ ٍ  ٌي سذ سٌگش ٍ سذ شاخشص شاهل هشالبت هخضى، هاًَس وٌٌذُ دسيچِاسائِ خذهات ف -هتش هشبع ٍ سايش خذهات هشابِ

هتش هشبع  9000بشداسي سذ اًحشافي پلشٍد بِ هساحت  سشايذاسي ٍ بْشُ -بشداسي اص دستگاّْاي وشٌذُ ٍ ًظافت هحَعِ ٍ سايش خذهات هشابِ ، بْشُ ساست
 يخذهات هشتبظ با تشابش ييتأه - بشداسي اص ًيشٍگاُ هيىشٍ ٍ خغَط تَصيع سٍستاي ًاٍ ٍ اًجام تعويشات هشبَعِ ْشًُگْذاسي ٍ ب  -ٍ سايش خذهات هشابِ

شْش  ياسائِ خذهات فٌي ٍ تأسيساتي دس سذ هخضً -ساعتِ 24(  بصَست يبا هذسن هعتبش حشفِ ا مشاىي)لا جاسيشْش ب يسذ هخضً اچِيگشت دس دس كيلا
 -بشداسي اص دستگاّْاي وشٌذُ ٍ ًظافت هحَعِ ٍ سايش خذهات هشابِ ، پاوساصي شبىِ ّا ، بْشُ ّا ى ،  هاًَس وٌٌذُ دسيچِشاهل هشالبت هخض جاسيب

اصلِ دسخت (  7050تعذاد )بِ ّىتاس  46سبض بِ هساحت  يبِ صَست فضا ليآباد ٍ ّشصٍ ي، عل ليباغات هٌج تَىيدسختاى ص ياسيٍ آب يحفاظت ، ًگْذاس
 .الىيگ يدفتش سذّا اصيذهات هَسد ًٍ خ شاتيٍ تعو

  سشت بلَاس اهام خويٌي . -ششوت سْاهي آب هٌغمِ اي گيالى وام ي وشاوي دستگاٌ مىاقصٍ گصاز : - 2

  25/02/1396دٍشٌبِ هَسخ سٍص ( 15:  15لغايت پاياى ٍلت اداسي )ساعت  18/02/1396سٍص دٍشٌبِ هَسخ اص  تازيخ فسيش اسىاد : -3

دفتش اهَس تذاسوات  –پشتيباًي  ساختواى هالي ٍ -بلَاس اهام خويٌي ششوت سْاهي آب هٌغمِ اي گيالى  –سشت  اد:محل فسيش اسى -4
   01333660913تلفي :  –ٍخذهات پشتيباًي 

س هحل دبيشخاًِ حشاست ششوت سْاهي د  06/03/1396شٌبِ هَسخ  ( سٍص15:  15)ساعت  يٍلت اداس اىيپاتا  : مُلت تحًيل پاكات پيشىُادات -5
 هٌغمِ اي گيالى   آب

 دس هحل دفتش هعاًٍت هالي ٍ پشتيباًي  07/03/1396يىشٌبِ هَسخ  صبح سٍص10ساعت  تازيخ باشگشايي پاكات: -6

ي ًاهِ ٍ فيش ( ٍ دس لبال اسائِ هعشف4اسٌاد هٌالصِ با هشاجعِ حضَسي هتماضياى بِ آدسس هٌذسج دس بٌذ)فسيش اسىاد مىاقصٍ :  -7
دسآهذ هتفشلِ ششوت سْاهي آب گيالى ًضد باًه هلي شعبِ گيل ) وذ  2175084411006سيالي بِ حساب شواسُ  300،000ٍاسيضي 

 (  تحَيل هي گشدد . 3716

  سيال 12،790،911،098 :مبلغ بسآيزد ايليٍ مىاقصٍ  -8

 ِ بايذ بِ يىي اص عشق صيش صَست پزيشد :هي باشذ و سيال  583،727،333هعادل:   تضميه شسكت دز مىاقصٍ -9

اي هٌغمِ  بٌام سپشدُ جاسي ششوت آب(  3716ًضد باًه هلي شعبِ گيل ) وذ  2175084406002الف( ٍاسيض بِ حساب جاسي سيبا 
 بابت ششوت دس هٌالصِ 

ضاسي هٌالصِ هي بايست بِ هذت  سِ  )دس صَست اسائِ ضواًتٌاهِ باًىي حذالل هذت اعتباس آى اص صهاى بشگ ب( اسائِ ضواًتٌاهِ باًىي
 هـاُ بَدُ ٍ بشاي يه دٍسُ ديگش لابل توذيذ باشذ.

  هاُ پس اص  آخشيي هَعذ تسلين پيشٌْاد هي باشذ . 3 مدت اػتباز پيشىُادات :  - 11
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  هعتبش ييذ صالحيتوِ بشگِ تأاتي ثبت شذُ اي  باشٌذ ششوت وٌٌذگاى هي بايست ششوت ّاي خذه : شسايط كلي شسكت كىىدگان  -11            
 ٍ ّوچٌيي  بَدُداسا  ٍ سفاُ اجتواعي استاى گيالى واس اداسُ ول تعاٍى ، سا اص( ايي آگْي 1هٌذسج دس بٌذ ) با خذهات هشتبظ( 1396)سال          

 يالضاه هَاسد ريلاسائِ           

        :هي باشذ           
               

 شد .با يبس ػُدٌ بسودٌ مىاقصٍ م يچاپ دي وًبت آگُ ىٍيَص -    12                   

 

 

 113-33661913شمازٌ تماس دفتس امًز تدازكات ي خدمات پشتيباوي شسكت سُامي آب مىطقٍ اي گيالن : 

 WWW.GLRW.IR           آدزس ايىتسوتي شسكت سُامي آب مىطقٍ اي گيالن :                                                                                  

 WWW.WRM.IR                                  : آدزس ايىتسوتي مديسيت مىابغ آب ايسان                                                                                  

 iets.mporg.ir          :        ت   پايگاٌ ملي اطالع زساوي مىاقصازس ايىتسوتي آد                                                                 
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