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فشاخَاى هشاسکت دس سشهایِ گزاسی ،احذاث ٍ بْشُبشداسی دس قالب B.O.L.T
ٍكزآٍرزُّای کطاٍرسیسوٌاىزرًظززارزًسثتتِساذتتاسارچٍِیاتاتَجِتِپیطْازاتٍاغلِاسسَی

ساسهاىساهاًسّیهطاؿلضْزی
هتقاؾیاىاسقزیقهطارکت()B.O.L.Tاقسامًوایس لذااسکلیِاكزازٍاجسالطزایفکِهتقاؾیضزکتزرهٌاقػِّستٌسزػَتهیگزززاستارید
زرج آگْی زر رٍسًاهِ () 97/09/27تا هَرخ () 97/10/06اس قزیق سایت ایٌتزًتی ً http://www.mayadin.semnan.irسثت تِ زریاكت
یتاضس کِ هیتایست پس اس تکویل هسارک ٍ كزهْا ،پاکات هزتَقِ
اسٌاز هٌاقػِ اقسام كزهایٌس ؾوٌاً هْلت ارسال اسٌاز تا تارید  97/10/06ه 
غزكاً اس قزیق زكاتز پستی تا پست ٍیژُ پیطتاس تِ ًطاًی سوٌاى ،هیساى ػسالت ذیاتاى ضْسای زازگستزی کَچِ هقساز تِ کس پستی
یضَز ساسهاى زر رز یا قثَل یک یا کلیِ پیطٌْازات هرتار تَزُ ٍ تاهیي ّشیٌِ آگْی تِ تٌاسة تز ػْسُ
 3514686511ارسال گززز یازآٍر ه 
یتاضس .
تزًسگاىهٌاقػِه 

الق-هطارکت :
تززاریتاضسّشیٌِهیگززز.هجزیساذت


هثلؾپززاذتیجْتاحساثٍتکویلٍاحسّایتجاریتًِحَیکِاسّزجْتقاتلاًتلاعٍتْزُ
-1
تؼییيهیضَز .

ٍاحسّایتجاریاسقزفپیواًکار
یٌِساذتّزٍاحستجاریتػَرتتقزیثیاسقزفساسهاىتاتَجِتِهساحتٍتٌاٍقیوتهػالحزرسهاىتٌظینهطارکتًاهِ تااذذ

ّ -2ش
تؼییيهیگززز .

ًظزکارضٌاسرسویزازگستزی
هکاىّایهَرزهطارکتراحساکثزظزفهست1هاُاستاریداًؼقازقزارزازتِقزفزٍمتحَیلًوایس .
-3ساسهاىهَظقاست 
کلیِكؼالیتّایهطارکتکٌٌسُهیتایستزرحیكٍِظایقساسهاىغَرتپذیززٍحقّزگًَِاقسامذارجاسؾَاتفساسهاىرااسذَزسلة

-4
هیًوایس .

هطارکتکٌٌسُهیتایستاسسهاىتحَیلسهیيظزفهست15رٍسکاریًسثتتِتجْیشکارگاُاقسامًوایس .

-5
تززاری(اجارُ)هاّاًِزرزٍرُاستْالکسزهایِگذاریتػَرتًقسیتِساسهاىپززاذتهیضَزٍهحاسثاتآىزراكشایص


حقتْزُ
%30 -6اس 
هستزٍرُاستْالکلحالذَاّسضس .
زرغَرتًیاستِذزیساًطؼاتاتٍسایزّشیٌِّایجاًثیپیواًکارهَظقتِپززاذتهثالؾهیتاضسٍ.هثلؾذزیساًطؼاتاتٍسایزّشیٌِّای

 -7
پیزاهَىقزحکِذارجتؼْساتهطارکتکٌٌسُهیتاضستؼٌَاىاٍرزُقزفهطارکتکٌٌسُهحاسثِذَاّسضس 

ب-اجارُ :
ّشیٌِّایاًجامضسُجْتاحساثٍاحسّایتجاریٍققًظزکارضٌاسرسوی
ا-هثلؾپززاذتیپساساتوامػولیاتساذتواًیتاتَجِتِکلیِ 
تِػٌَاىهالاالجارُپززاذتضسُاسسَیقزفزٍمقزارزازهٌظَر

زازگستزیتِػٌَاىسزهایِاٍلیِهطارکتکٌٌسُلحالگززیسٍُّوچٌیي
گززز.تسیْیاستهستقزارزازاجارُتزاساسهثلؾپززاذتیهذکَرتازرًظزگزكتيارسشٍاحستجاریًٍوًَِّایاحساثیٍكقًظز


هی
کارضٌاسهطرعذَاّسضس .تاضزٍعتْزُتززاریاسهجوَػِساسهاىتااذذًظزکارضٌاسرسویزازگستزیاجارُتْایهحلراتؼییيٍتا
رٍشپیطٌْازیهطارکتکٌٌسًُسثتتِاستْالکهثلؾتارٍشB.O.L.Tاقسامهیطَزهطارکتکٌٌسُتَاسكِایياسٌازٍقثالساسهاىهکلق
تَزٍُپساستؼییيهثلؾاجارًُسثتتِتسلیناسٌازهالیاكسامهیًوایس 
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  -2هثلؾ پززاذتی تِ ػٌَاى اجارُ تْای ٍاحس تجاری ٍ تؿاهیي حسي اًجام تؼْسات اجزای هلاز قزارزاز تلقی ٍ هحسَب هیطَز ٍ ّیچگًَِ
هالکیتیزرسزقللییاحقکسةٍپیطِتزایقزفهطارکتکٌٌسُایجازًویًوایسٍػزغٍِاػیاىٍاحساحساثیاستسٍضزٍعاحساثهالکیتزر
اذتیارٍیسساسهاىهیتاضس .
پساساتوامػولیاتساذتواًیٍآهازُضسىهحلتجاریهتؼاقثاً قزارزازاجارٍُاحسّایاحساثیاسسَیقزفساسهاىٍقققاًَىهَجز

 -3
ٍهستاجز سال  76تا قزف هطارکت قزارزاز هٌؼقس ٍ سپس ٍاحس ّای تجاری احساثی زر اذتیار قزف زٍم قزار ذَاّس گزكت .ؾوٌاً اًتراب
ٍاحسّایتجاریٍهَؾَعقزارزازاجارُآتیغزكاًزراذتیارقزفاٍلقزارزازتَزٍُقزفزٍمقزارزازحقّزگًَِاػتزاؼرااسذَزسلةکززُ
یکيگززیسىقزارزازتٌظیویهیگززز.تسیْیاسته ثلؾپززاذتیاسسَیقزفزٍمقزارزازتِّزهیشاىپساس

زرؿیزایػَرتهَجةکاى 
لن

کسزّشیٌِّایهتؼلقِهستززهیگززز .

-4هستسهاىاجارُتاسهاىاستْالکهثلؾهطارکتهیتاضسًٍظزتِتأییسٍرؾایتساسهاىاهکاىتوسیستزایحساکثززٍسالٍجَززارز 
 -5هطارکتکٌٌسُذَزراهکلقٍهتؼْسهیزاًس  کِتِسایزؾَاتفهالی،حقَقی،اًؿثاقی،تْساضتی،غٌلیٍ...کِحسةهقزراتٍؾَاتف
گززز،پایثٌستَزٍُّوشهاىتاتٌظینقزارزازذَزراهکلقٍهلشمتِاجزایآىهیزاًس .

جاریساسهاىتؼییيٍاتالؽهی
-6چٌاًچِػزغِهَرزًظززرقزحْایػوزاًیطْززارییاساسهاى اسقثیلتؼزیؽ،احساثٍٍ...اقغگززز،ساسهاىهَظقتِهحاسثٍِپززاذت
الثاقیهكالثاتذَاّستَز.هطارکتکٌٌسًُیشهکلقتِترلیٍِتحَیلٍاحسحساکثزظزفهستیکّلتِهیتاضس .

ّوشهاىتاتٌظینقزارزاز،تؿویيحسياًجامتؼْساتٍترلیِهحلاستْزُتززاراذذذَاّسضس .

-7
 -8هکاىهَرزاجارُتاٍؾغهَجَزٍاگذارذَاّسضسٍساسهاىّیچگًَِتؼْسیًسثتتِاًجامتؼویزات،تـییزات،اكشایصاهکاًاتٍتأسیسات
ًسارز.لذاچٌاًچِتزحسةؾزٍرتًَعکارتزی،السمتساًسکِتـییزاتیزرساذتواىٍیاتأسیساتٍ...اًجامتسّستااذذهجَسٍتاّشیٌِذَز
ایيهَؾَعاًجامذَاّسضسٍساسهاىتکلیلیتزپززاذتّشیًٌِسارز .
-9کلیِضزایفهزتَـتِتٌسالقٍبراپذیزكتٍِّیچگًَِاػتزاؼًرَاّسزاضت .
 -10ضزکتکٌٌسُهَظقتِارائًِقطِهحلهَرززرذَاستذَزراتِساسهاىهیتاضسٍتاًظارتساسهاىًسثتتِذزیسهػالحاقسامًوایس 
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بزگٍ پیشىُاد میشان سزمایٍ گذاری ساسمان ساماودَی مشاغل شُزی ي فزآيردٌَای کشايرسی شُزداری سمىان
ایٌجاًب

...........................................................................

فشصًذ

...................................................

داسای

شواسُشٌاسٌاهِ

 ٍ ................................بِ شواسُ هلی  .........................................................کِ بشابش اسٌاد هثبتِ اسائِ شذُ ٍ داسای اهؼاء هجاص اسٌاد
تؼْذآٍس هیباشن ،پس اص آگاّی ٍ پزیشش کاهل کلیِ ششایؾ ٍ هستٌذات هشبَؽ بِ فشاخَاىّ ،وچٌیي باصدیذ اص هحل هَسد
بْشُ بشداسی با هشخظات هٌذسج دس اسٌاد فشاخَاى ،قیوت پیشٌْادی خَد سا بشای هشاسکت بِ ششح جذٍل ریل اسائِ هیًواین.
ًشاًی هحل هَسد هشاسکت
ًَع کاسبشی هَسد تقاػا
هبلؾ سشهایِ گزاسی (بِ ػذد)

سیال

هبلؾ سشهایِ گزاسی(بِ حشٍف)

سیال

ًکات هْن:
 هالک ػول ٍ تظوین ساصهاى ،دس ٌّگام بشٍص هغایشت دس اسقام پیشٌْادی بِ ػذد ٍ حشٍف ،اص سَی پیشٌْاددٌّذگاى ،بشابش هبلؾپیشٌْادی ٍ دسج شذُ بِ طَست حشٍف هیباشذ ٍ ش شکت کٌٌذگاى ػوي اهؼاء اسٌاد حاػش حق ّشگًَِ اػتشاػی سا اص خَد سلب ٍ
ساقؾ هیًوایٌذ.
 بِ پیشٌْادات هخذٍش ،هبْن ،هششٍؽ ،داسای الکگشفتگی ٍ خؾخَسدگی تشتیب اثش دادُ ًویشَد. پیشٌْاد دٌّذگاى دقت ًوایٌذ کِ قیوت پیشٌْادی خَد سا بِ ّیچ ػٌَاى بِ دیگش اشخاص اؿالعسساًی ًٌوایٌذ .دس طَست ػذمسػایت ٍ بشٍص هشکلّ ،یچگًَِ اػتشاػی هسوَع ٍ قابل قبَل ًخَاّذ بَد.
 ششکتکٌٌذُ هَظف هی باشذ پس اص تکویل اؿالػات هَسد ًیاص دس جذٍل فَقً ،سبت بِ اهؼاء ٍ اثش اًگشت (شخض حقیقی) ٍ یاهْش ششکت ّوشاُ با اهؼاء طاحباى هجاص هـابق با اساسٌاهِ (شخض حقَقی) اقذام ًوایذ.
 هتقاػی هتؼْذ هیشَد کِ جْت تکویل بشگِ پیشٌْاد هیضاى هشاسکت ّیچگًَِ ساٌّوایی دس خظَص هیضاى قیوت پیشٌْادی اصػَاهل ساصهاى اخز ًٌوایذ ،چٌاًچِ بذلیل ػذم سػایت ایي هَػَع هشکالتی حادث شَدّ ،یچ ًَع اػتشاع ٍ شکایتی اص سَی
هتقاػی ٍ یا دیگش افشاد هسوَع ًخَاّذ بَد.
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هکاى ّای هَسد هشاسکت
سدیف

هَقؼیت هَسد ًظش

هساحت(حذٍدا)

1

ػلغ ششقی استخش باؽ فیغ

022

0

هسکي هْش -خیاباى هُلک

102

3

ػلغ شوالی پل صیش گزس هحب شاّذیي (بلَاس اهیش کبیش)

02

4

ػلغ جٌَبی پل صیشگزسهحب شاّذیي(بلَاس اهیش کبیش)

02

تائیذ ؿشح
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سدیف 0

سدیف  1هَقؼیت

هَقؼیت

هَسد ًظش باؽ فیغ

هَسد ًظش

سدیف  3هَقؼیت هَسد ًظش
سدیف  4هَقؼیت هَسد ًظش
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ً-ا
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