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به  یزیپروژه آسفالت رتوضيحات مربوط به استعالم بهای 

  انرجاندهياری  جدول گذاریو  یريصورت لکه گ

ن ید پدکت مار شنو  دد مار شنرکت پیشنهادی   وربند  قیمت پیشنهادی  دون  قم  وردیی،  دون  بداد  ن دونرد  -1

 یههو  قیمت تسمی  شری.

ید بسنعالم   بسنهدی مردر و ن درپ پیشنهادی قیمت ن دردندی بدبشو شنو  دب بمونده ن مار نمری  ن    شنرکت کههوید  -2

 دو صرد  ید دسعو دد مار شرکت بدبشو وربهو نمری.، ید پدکع

تهظی  قربدیبی دد درنو  بسعالم  مطددق دد دشین ندمو مدل، یهیدد  بنجد  ن عم، بلخورص دهو ب ن   مرضرع مدی   -3

 مدل، یهیدد  بلزبم، م، ددشو. دیین ندمو 12

بوعیندد یبدی مدنوبد کدی ید کدد مردی مالندممنو دب تد دیسننت ن په  یدصننو کع مردی مالندممنو ب زبی  ید   )دهنو ب   یهیندد 

کده  یهو مشننرنب در بیه و کمیو مسدسننفد   ه، نسننفت دو بین ب زبی  ید کده  دب دو  رد معهدسننو دعدیت ن 

 تطفیق نمدیو.(

یبی تالمق م، ییری بز داد  کددکری ید کدی  کسنرد قدنرن، کو دو  ر  قربد  رنو)دهو     یهیدد  م مف بسنت هر ی

 تسریم، ید مرقع پریبوت مطدلفد  کسر نمدیو.(

 پریبوت مفمغ صرد  نضالیت هد  قربدیبی پس بز تدشیو ندظر  ه، یهیدد  ن یهیدد وربهو دری. -4

 شرکت کههوید  ددیسع، نبجو شربیط ن یبدب  صمحیت بز سدزمد  مویریت ن درندمو دیز  ددشهو. -5

 قربدیبی  پی  پریبوع، پریبوت نخربهو شو.دو بین  -6

 یهیدد ید قفرل ن دی یک ید تمد  پیشهادیهد مخعدد بست. -7

تونمی  ییر  ید مردی پیشنهادی هد ن تالیین درنو  بسنعالم  در عاو  کمیسنیر  مالدمم  یهیدد  م، ددشنو کو   -8

 پس بز تدشیو کمیسیر  قددع بجرب وربهو دری.

یدصنو کع مفمغ قربدیبی وربهو دری کو پی  بز بموند  قربدیبی یدید ت ن   5میزب  تونمین حسنن بنجد  تالاوب    -9

 بسعریبی د  در بسدس دیین ندمو مدل، یهیدد  هد وربهو دری.

پرنژ  مشنمرل تالویع نم، ددشنو ن پیمدن دد قفع بز بدبشو قیمت بز مسع پرنژ  ددزییو ن دد ید نظر یر عن تمد   -10

کدد شندمع دمدی     ن قیمت بدبشو شنو  درب  تمد  مربحع ن دیع  هد  بجرب شنربیط ن جربنو کدد بدبشو قیمت نمری  بسنت
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ید بجرب  جونل یذبد  ن کدنیر ن غیر  ن کدتر زن،  سندز  ن پ، که، ن حمع ن تخمیو ودکاد  مدزبی ندشن، بز پ، که،  

 میفدشو.

هد  بدبشو شنو  بز  ر  یهیدد  ن یسنعهد  نظدد   ه،    کمیو عممید  بجربی، ددیو مطددق ندشنو هد ن یتدیع -11

یهیددیاد ن بسنهدی ضنمیمو مهدقونو صنرد  ییری کو ید صنرد  عو  بدبشو ید بسنهدی   مطددق بسنعدنوبدی هد  دبی  ن ید 

نظر یسنعهد  نظدد  وربهو دری ن پیمدن دد حق بععرب  نخربهو یبشنت نقفع بز شنرکت ید بسنعالم  داده م، تربنو 

 ا  دب بز یسعهد  نظدد  بسعالم  نمدیو.مربدی مف

 ید صرد  نیدز دو کو دریبد  بز مسع پرنژ   هزیهو د  در عاو  پیمدن دد وربهو دری. -12

درنو  بسننعالم  پس بز عدو قربدیبی یک ن ر ماهوس عمرب  ن ید مالمدد  مفدیسننت دو عهرب  سننرپرسننت  -13

 کددید  مالر ، نمدیو.

سندزمد  درندمو ن دریجو    99دیدل در بسندس  ارسنت داد  سندل    000 000 260مفمغ دردندی بنلیو عفددتسنت بز  -14

 م، ددشو.  

 م، ددشو.  06/07/99لغدیت   30/06/99زمد  بدبشو بسهدی بسعالم  داده  بز تددیخ   -15

  08/07/99شنهفو مرد  سنو  صنف  دنز   11زمد  یشندی  پیشنهادیهد  کمیسنیر  مالدمم  یهیدد  ید سندعت  -16

 فدو هم ف ) دخشنوبد  مرکز  تفریز( –دو مهظرد یشندی  درپ پیشنهادیهد ید مسع سندوعمد   رمدنوبد  تفریز 

 تش یع وربهو شو.  3بتدق شمدد  

تفریز  یهسنعد  سنری  نبقع ید دیدس      یهسنعد  سنری صنسربمسع یدید ت بسنهدی  بمرد مدل، یهیددیاد    -17

 09149175661ن شمدد  تمدس یهیدد    04134317442تمدس   صسرب  دنسعد  ددغ مالرن   سدوعمد  یهیدد 

  شنهفو  ینتسنمی  پیشنهادیهد  پیشنهادی یههو  ددیو دد دعدیت دهو ین ترضنیسد  تد پدید  سندعت بیبد  دنز   -18

تفریز  یهسنعد  سنریصنسرب  دنسنعد  ددغ   دو دیدس یهسنعد  سنری صنسربدو بمرد مدل، یهیددیاد     07/07/99مرد  

 بدبشو نمدیو.  دوعمد  یهیدد ویددد  مالم   سمالرن   

 


