وُبت اَه /وُبت دًَ
شرمت وفت خسر (سٍامي خاص)
فراخُان شىاسايي َ ارزيابي پيماونار (يل مرحيًاي)
مىاقصً عمُمي اوجاً خذمات مُرد وياز تىظيفات ،فضاي سبس ،دبيرخاوً ،مىشي گري ،ماشيهوُيسي ،اداري َ  ...در شرمت وفت خسر تٍران  /مىطقً
عميياتي خسر(بٍشٍر) بً شماري054-84-4026
ششوت ٔفت خضس دس ٔظش داسد ِٕالظٗ أجاَ خذِات ِٛسد ٔياص تٕظيفات ،فضاي عبض ،دبيشخإِٔٗ ،شي گشيِ ،اشيٓٔٛيغي ،اداسي  ... ٚدس ششوت ٔفت خضس
تٙشإِْ /غمٗ ػٍّياتي خضس (بٙشٙش) سا عبك ششايظ ِ ٚذاسن ِشبٛعٗ اص عشيك بشگضاسي ِٕالظٗ ػِّٛي بٗ طٛست يه ِشحٍٗاي بٗ ششوت ٘اي ريظال ح ٚ
ٚاجذ ششايظ ٚاگزاس ّٔايذ .اص ِتماضيأي وٗ داساي ششايظ ريً ِيباشٕذ دسخٛاعت ِيگشدد از تاريخ اوتشار آگٍي وُبت دًَ (مً سً رَز پس از اوتشار
وُبت اَه خُاٌذ بُد )بً مذت  5رَز در رَزٌاي اداري از ساعت  8اىي  16ضمه ٌمراي داشته درخُاست متبي شرمت در مىاقصً َ معرف

يوامً

ومايىذي شرمت با اسايٖ ِغتٕذات ِشبٛط بٗ جضء ٘اي  9 ٚ 8 ،7 ،6 ،5بٕذ اٌف جٙت دسيافت اعٕاد اسصيابي ،تىّيً  ٚػٛدت آْ دس ٍِٙت تؼييٓ شذٖ دس اعٕاد
بٗ اِٛس حمٛلي  ٚپيّاْ٘ا بٗ ٔشأي تٙشاْ -خياباْ خاٌذاعالِبٌٛي -خياباْ پٕجُ -پالن  -20عبمٗ اٚي جٕٛبي ِشاجؼٗ  ٚدس طٛست ٌض َٚبا شّاسٖ تٍفٓ
 88724254تّاط حاطً ّٔايٕذ.
اىف) شرايط مىاقصًگران:
 .1داشتٓ شخظيت حمٛلي ِغتمً.
 .2داشتٓ تجٙيضات ،اِىأات ،تخظض الصَ  ٚتٛأايي أجاَ واس ِغابك اعتأذاسد٘اي سايج دس طٕؼت ٔفت .
 .3داشتٓ تٛأايي ِاٌي  ٚفٕي وافي جٙت اجشاي ِٛضٛع پيّاْ .
.4

داشتٓ تٛاْايي اسايٗ ضّأت ٔاِٗ ششوت دس فشآيٕذ اسجاع واس بٗ ِبٍغ3,726¸995¸635

سياي.

 .5داشتٓ شٕاعٗ ٍِي  ٚوذ التظادي.
 .6أغباق ِٛضٛع ِٕالظٗ با ِٛضٛع فؼاٌيت ششوت ِٕذسج دس اعاعٕاِٗ .
 .7اسايٗ آگٙي تاعيظ  ٚآگٙي آخشيٓ تغييشات  ٚوپي اعاعٕاِٗ .
 .8اسايٗ وپي بشابش اطً گٛا٘يٕاِٗ طالحيت َ ػتبش دس صِيٕٗ ٘اي خذِات ػِّٛئ ،گٙذاسي  ٚخذِات فضاي عبض ،اِٛس بٙشٖ بشداسي اص تاعيغات اص
ٚصاست تؼا ،ْٚواس  ٚسفاٖ اجتّاػي (با سػايت ِفاد ِادٖ  14دعتٛساٌؼًّ شّاسِٖٛ 14971سخ ٚ 88/2/19صاست واس  ٚاِٛس اجتُاػي دس خظٛص
فؼاٌيت ششوت٘اي داساي تاييذ طالحيت دس اعتاْٖ اي ديگش ) ضّٕاً ششوت٘ا ِيبايغت دس صِيٕٗ٘اي فٛق تٛاِاْ داساي طالحيت باشٕذ.
ي وپي بشابش اطً گٛا٘يٕاِٗ ِؼتبش تاييذ طالحيت ايّٕي اص ٚصاست تؼا ،ْٚواس  ٚسفاٖ اجتّاػي .
 9اسا ٖ
ب) شرايط َ مشخصات مار َ شرمت در مىاقصً:
.1

شرح مختصر خذمات مُرد وظر  :اسايٗ خذِات تٕظيفات ،خذِات آبذاسخأٗ ،خذِات باغبأي  ٚفضاي عبض ،خذِات ِّٙأذاسي ،خذِات سعتٛساْ  ٚآشپضخأٗ،
خذِات ٔاِٗ سعأي ،خذِات تايپ ِٕ ٚشي گشي ،خذِات اداسي  ٚتشابشي ،خذِات اپشاتٛسي ِخابشات  ٚاتاق سادي ،ٛخذِات دفتشي ،خذِات

دبيشخأٗاي ،خذِات

ط ت ِ ٚغتمالت ،خذِات أباسداسي ،خذِات فٕي  ٚپشتيبأي ،خذِات عتادي دس دفتش تٙشاْ ِٕ /غمٗ ػٍّياتي خضس (بٙشٙش)
سايأٗاي ،خذِات تاعي ا

.2

محو اجراي عميياتِٕ :غمٗ ػٍّياتي ششوت ٔفت خضس ٚالغ دس بٙشٙش اعتاْ ِاصٔذساْ  ٚششوت ٔفت خضس دس تٙشاْ.

.3

مذت اجراي عمييات :يه عاي شّغي .

.4

برآَرد اَىيً اجراي مار 111,349,781,774:سياي.

.5

زمان َ محو ارايً پامت ٌاي پيشىٍاد قيمت :سٚص يهشٕبٗ  1398/04/23بٗ ٔشأي تٙشاْ ،خياباْ خاٌذاعالِبٌٛي-خياباْ پٕجُ-پالن -20عبمٗ اٚي
جٕٛبي -اِٛس حمٛلي  ٚپيّاْ٘ا.

.6

زمان َ محو گشايش پامت ٌا :سٚص دٚشٕبٗ ِٛسخ  1398/04/31دس اتاق جٍغات ششوت ٔفت خضس ٚالغ دس تٙشاْ -خياباْ خاٌذاعالِبٌٛي -خياباْ
ياصدُ٘ -پالن ( .19الصَ بٗ روش اعت دس طٛست ٘شگ ٗٔٛتغييش صِاْ دليك جٍغٗ گشايش وتباً بٗ ِٕالظٗ گشاْ اعالع دادٖ خٛا٘ذ شذ).

ج) مذارك مُرد وياز:
.1

اسايٗ گٛا٘ئاِٗ ِؼتبش تاييذ طالحيت ايّٕي ِغابك با آييٓ ٔاِٗ ايّٓي اِٛس پيّأىاسي ِظٛب .1388/12/03

.2

اسايٗ وپي بشابش اطً گٛا٘يٕاِٗ طالحيت ِؼتبش دس صِيٕٗ ٘اي خذِات ػِّٛئ ،گٙذاسي  ٚخذِات فضاي عبض ،اِٛس بٙشٖ بشداسي اص تاعيغات اص
ٚصاست تؼا ،ْٚواس  ٚسفاٖ اجتّاػي

.3

عايش ِٛاسد دس اعٕاد اسصيابي دسج گشديذٖ اعت.

پظ اص بشسعي ِذاسن  ٚاعٕاد اسصيابي تىّيً شذٖ ٚاطٍٗ اص عٛي ِٕالظٗ گشاْ  ٚأجاَ اسصيابي ،اعٕاد ِٕالظٗ بيٓ ششوت ٘اي ٚاجذ ششايظ تٛصيغ خٛا٘ذ شذ  .بذيٙي اعت
اسايٗ ِذاسن  ٚفشَ ٘اي اعتؼالَ اسصيابي تىّيً شذٖ اص عٛي ِٕالظٗ گشاْ ٘يچگ ٗٔٛحمي سا جٙت ِتماضياْ بشاي ششوت دس ِٕالظٗ ايجاد ٔخٛا ٘ذ وشد.

رَابط عمُمي شرمت وفت خسر

