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اي  فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله
 

تْيِ، طثد ٍ سزٍ صثحاًِ، ًاّار، شام ٍ ازارُ ذسهات  تأهيي شزوت هٌْسسي ٍ تَسؼِ گاس ايزاى زر ًظز زارز       

جازُ ساٍُ، اسالهشْز تؼس اس هيساى لائن تِ تؼساز 22زر ويلَهتز  رستَراى هجتوغ اًثارّای هزوشی شْيس طاّزی ٍالغ

اس طزيك هٌالصِ  ريال ميليونصد تشهو  ميلياردًِ زر هثلغ حسٍز  ،تزای هست يه سال پزس زر رٍس را 230حسٍز 

. ٍاجس شزايط ٍاگذار ًوايس پيواًىار تِ ػوَهي

اهَر آشپشذاًِ ٍ هؼتثز زر رشتِ صالحيت يِ ای تائيسشزوتْای ذسهاتي زار رستَراًْای زارای پزٍاًِ وسة ٍ وليِ

ضويي تَاى ارائِ ت، واری هزتثط، زفتز وار تْزاى، شٌاسِ هلي ساتمِ ،اجتواػي رفاُوار ٍ  تؼاٍى، ٍسارتاس رستَراى 

ًمسی زر ٍجِ شزوت ٍ يا ضواًتٌاهِ تاًىي هي  ريال تصَرت ٍاريشچْارصس ٍ ًَز هيليَى  شزوت زر هٌالصِ تِ هثلغ

م الرٍس اس تاريد آگْي ًَتت زٍم اع 7زرصَرت توايل تِ شزوت زر هٌالصِ هي تَاًٌس حساوثز ظزف هست . اشٌسب

ُ ًزسيسُ تِ چْاررا -ياتاى طالماًيخ-ذَز را تِ اهَرپيواًْا ٍ تزآٍرزّای هٌْسسي تِ ًشاًي تْزاىوتثي آهازگي 

تسيْي  .گزاى را زريافت ًوايٌس م ارسياتي ويفي هٌالصِارائِ ٍ هسارن استؼال 121طثمِ اٍل اتاق  -200ساذتواى  -هفتح

تزرسي ٍ ارسياتي ٍ اهتياسزّي هسارن ٍاصلِ، اس شزوتْای ٍاجس  است شزوت هٌْسسي ٍ تَسؼِ گاس ايزاى پس اس

زػَت تِ هٌالصِ تؼول ذَاّس آٍرز،  ًَتت زٍم پس اس اًتشار آگْي يه هاُحسٍز ( حائش حسالل اهتياس السهِ) شزايط 

پس اس تَسيغ اسٌاز هٌالصِ ٍ تاسگشايي آًْا حسٍز زٍ رٍس پس اس  حسٍز زُ رٍس تحَيل پاوات پيشٌْازات ليوتسهاى 

ّوچٌيي هحل زريافت اسٌاز هٌالصِ ٍ تحَيل پاوات پيشٌْازات ليوت آزرس . تاشس هي زريافت پاوات پيشٌْازات ليوت

تىويل استؼالم ارسياتي  ٍ ارائِ هسارن ّيچگًَِ حمي را تزای . زر وويسيَى هٌالصات هي تاشس ا فَق ٍ تاسگشايي آًِ

ّای  سايز هتماضياى ايجاز ًرَاّس ًوَز، شزوتْای ػاللوٌس جْت وسة اطالػات تيشتز هي تَاًٌس تا شوارُ تلفي
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سِ هاُ هست اػتثار فزآيٌس هٌالصِ  6
 

شسُ فَق زر حيي تشزيفات هٌالصِ تِ اطالع هسػَيي ذَاّس  اطالػات زليك ٍ لطؼي هَارز حسٍزی اػالم: تَضيح
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