وُبت اَل /وُبت دَو
شركت وفت خسر

(ضٍامي خاص)

آگٍي شىاضايي پيماوكار (دَ مرحهًاي)
مُضُع :اجاري ظواَر مطافربر براي عمهيات جابً جايي كاركىان عمهياتي وفت خسر َ پيماوكار راٌبري ضكُي ويمً
شىاَر ايران اميركبير
شروت وفت خسر در وظر دارد شروتٌاي داراي صالحيت َ تُاومىذ رادر زميىً فُق شىاسايي ومايذ تً ايه مىظُر شروت ٌاي
َاجذ صالحيت مذارن َ مستىذات خُد را تً شرح ريً تً مذيريت امُر مٍىذسي َ ساختمان شروت وفت خسر َالع در

تٍران-

خياتان خاٌذ اسالمثٌُي -خياتان پىجم  -پالن  - 20دفتر مٍىذسي تحُيً دٌىذ  .زمان تحُيً مذارن از تاريخ اوتشار آگٍي وُبت
دَو (كً ضً رَز پص از اوتشار وُبت اَل خُاٌذ بُد) بً مذت  7رَز كاري ميباشذ.
انف) مذارك مُرد وياز:
 .1وپي اساسىامً شروت.
 .2وپي آخريه تغييرات ثثتي شروت َ اشخاص صا حة امضاء مىتشري در رَزوامً رسمي.
 .3وپي آگٍي تاسيس.
 .4ارايً مذارن مرتثظ تا تجرتً َ ساتمً شروت در زميىً مُرد وظر در  5ساي اخير تً ٌمراي ومُوً لراردادٌا .
 .5رزَمً افراد وٍيذي شروت.
 .6ارايً حسه ساتمً از وارفرمايان لةٌي.
 .7ارايً مذارن مرتُط تً تُان تجٍيساتي .
 .8ارايً مذارن مرتُط تً تُان فىي َ تروامً ريسي .
 .9ارايً صُرتٌاي ماٌي حساترسي شذي مىتٍي تً ساي.1395
 .10ارايً گُاٌيوامً معتثر تاييذ صالحيت ايمىي مغاتك تا آييه وامً ايمىي امُر پيماوىاران مصُب .1388/12/03
 .11ارايً گُاٌي صالحيت معتثر در زميني واري از مراجع ريصالح (از َزارت وار ،سازمان تروامً َ تُدجً َ.)...
 .12ارايً گُاٌيوامًٌا َ تيمًوامًٌاي معتثر درياوُردي.
ب) وحم اجراي كار:
درياي خسر.
ج)مشخصات شىاَر مُرد وياز:
يه فرَوذ شىاَر وً لاتٍيت حمً وفر َ ٌمچىيه تارٌاي سثه را تر رَي عرشً خُد داشتً تاشذ.
مشخصات شىاَر:عُي  30اٌي  40متر ،عرض  5اٌي  7متر ،آتخُر  2اٌي  4متر ،سرعت شىاَر تيه  12اٌي  17گري دريايي.
لاتٍيت حمً وفر ماتيه  20اٌي  30وفر ،مجٍس تً تمامي امىاوات درياوُردي تً مىغمً  Iدريايي ( .) Area I
داراي تمامي گُاٌيوامًٌاي معتثر درياوُردي.
اوتشار آگٍي مسبُر تىٍا براي شىاضايي پيماوكاران َ شركتٌاي َاجذ شرايط بُدي َبً ٌيچ عىُان شرَع رَوذ برگساري
مىاقصً َ تٍيً فٍرضت بهىذ مىاقصًگران محطُب وميگردد َ ارايً مذارك از ضُي شركتٌا ٌيچگُوً حقي را براي شركتٍا
ايجاد وخُاٌذ كرد.
در صُرت وياز بً اطالعات بيشتر با شماري تهفه 88555880تماش حاصم فرماييذ.

رَابط عمُمي شركت وفت خسر

