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 دهـزايـآگهی متجديد 
 

اجاضُ یک قطعِ ظهیي تِ هتطاغ ضَضای هحتطم اسالهی زض ًظط زاضز  28/5/98هَضخ  98/ش/1950ضْطزاضی پیطتکطاى تِ استٌاز هصَتِ ضواضُ 

ٍ تِ صَضت اجاضُ تْاا تاِ    ضا تطای هست یک سال ضوسی کَچِ علین جْت تاظاض ضٍظ ّفتگیهتطهطتع ٍاقع زض تلَاض چوطاى جٌة  2400حسٍز 

 اضراظ حقیقی یا حقَقی ٍاجس ضطایط ٍ صالحیت تا ضطایط شیل ٍاگصاض ًوایس:

 ضیال تاتت اجاضُ تْاء هاّیاًِ هی تاضس. 000/500/16. قیوت پایِ 1 

های تَاًٌاس تاِ زتیطذاًاِ ضاْطزاضی هطاجعاِ        24/09/98طٌثِ هَضخ یک.هتقاضیاى جْت تاظزیس ٍ اذص اسٌاز هعایسُ تا آذط ٍقت ازاضی ضٍظ . 2

 ًوایٌس.

زض زٍ پاکت الف ٍ ب تحَیل زتیطذاًِ  24/09/98طٌثِ هَضخ یک.پیطٌْاز زٌّسگاى تایس پیطٌْاز ذَز ضا حساکثط تا پایاى ٍقت ازاضی ضٍظ 3

 ضْطزاضی ًوایٌس.هحطهاًِ 

.  پاکت الف حاٍی اسٌاز َّیتی ٍ آگْی هعایسُ ٍ پیص ًَیس قطاضزاز کِ تِ اهضاء پیطاٌْاز زٌّاسُ ضسایسُ ٍ ًیاع ضسایس ساهطزُ تاِ هثلاػ         4

ضعثِ ًعز تاًک هلی ایطاى  0107159085005ضیال تِ صَضت ضسیس ٍجِ ٍاضیعی تِ حساب سهطزُ ضْطزاضی پیطتکطاى تِ ضواضُ  000/900/9

پیطتکطاى یا اسٌاز ذعاًِ یا ضواًتٌاهِ تاًکی ٍ پاکت ) ب ( حاٍی پیطٌْاز قیوت تا اهضاء پیطٌْاز زٌّاسُ های تاضاس. ) هطرصاات پیطاٌْاز      

 زٌّسُ ضٍی پاکت ّا ًَضتِ ضَز (.

عاالی هعااهالت زض هحال    تا حضَض کلیِ اعضاء کویسیَى  25/09/98ضٌثِ هَضخ ضٍظ زٍ 15ات ضسیسُ زض جلسِ ای کِ  زض ساعت . پیطٌْاز5

 ضْطزاضی تطکیل هیگطزز تاظ ٍ قطائت ذَاّس ضس .

یا . کویسیَى زض ضز یا قثَل یک یا کلیِ پیطٌْازات ٍاصلِ هرتاض است ٍ تِ پیطٌْازاتی کِ تعس اظ هَعس هقطض زض آگْی هعایسُ ضسیسُ ٍ هثْن 6

 هرسٍش تاضس تطتیة اثط ًرَاّس زاز. 

سَم تا ظهاى اًعقاز قطاضزاز تا ًفط اٍل زض ضْطزاضی تاقی ذَاّس هاًس ٍ چٌاًچِ ًفاط اٍل راط    سهطزُ تطًسگاى اٍل ، زٍم ٍ . 7

هست یک ّفتِ اظ تاضید اتالغ کتثی ضْطزاضی ًسثت تِ عقس قطاضزاز اقسام ًٌوایس زض ایي صاَضت ساهطزُ ٍی تاسٍى ضعایات     

س ضس ٍ چٌاًچِ ًفط زٍم ٍ سَم ًیع زض هْلات تعیایي   تططپفات قاًًَی تِ ًفع ضْطزاضی ضثط ٍ قطاضزاز تا ًفط زٍم هٌعقس ذَاّ

 ضسُ حاضط تِ اًعقاز قطاضزاز ًطًَس سهطزُ آًاى تِ تطتیة ضثط ذَاّس ضس.

 ضطکت کٌٌسگاى تایس ضعایت هٌع هساذلِ کاضهٌساى زٍلت ضا تٌوایٌس..8

قل ٍ اًتقال سٌس ٍ ... تعْسُ تطًاسُ  . کلیِ ّعیٌِ ّا اظ جولِ ّعیٌِ زضج آگْی، کاضضٌاسی، تْای ذسهات، عَاضض، هالیات ٍ 9ً

 هعایسُ هی تاضس.

 .اجاضُ تْاء ّط هاُ زض اتتسای ّواى هاُ زضیافت ذَاّس ضس.10

% کل اجاضُ ضا تِ صَضت ضواًتٌاهِ تاًکی یا سهطزُ ًقسی تِ حساب ضْطزاضی ًعز تاًک هلی ضعثِ 10تطًسُ زض ٌّگام قطاضزاز تایس هعازل .11
 ضا تِ ضْطزاضی تسلین ًوایٌس. پیطتکطاى ٍاضیع ٍ ضسیس آى

 محسن جوادی                                                                                                                                      

 رانـردار پیربکـشه                                                                                                                                 


