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فرم شرایط عمومی فراخوان
ازاضُ ًل ضاُ ٍ ضْطساظي استاى الثطظ زض ًظط زاضز تؼسازي اظ اضاضي ٍ اهالى تحت هالٌيت زٍلت ضا زض هالة تطگعاضي كطاذَاى ػوَهي زض
اجطاي كطاظ زٍم هازُ  100هاًَى تٌظين ترطي اظ هوطضات هالي زٍلت ٍ اضاضي تا ًاضتطي گطزضگاّي ضا زض ضاستاي اجطاي هازُ  22الحام
هَازي تِ هاًَى تٌظين ترطي اظ هوطضات هالي زٍلت (هصَب  ٍ )1384زستَض الؼول اجطايي آى تا ضطايظ ًوس ٍ اهساط تِ صَضت اجاضُ
تِ ضطط توليي تِ اكطاز حويوي ٍ حوَهي زاضاي هَاكوت اصَلي هؼتثط اظ زستگاّْاي شيطتظ تِ ضطح شيل ٍاگصاض ًوايس:
- 1هَضَع فشاخَاى اساضي باماسبشي عوَهي (فشٌّگي ٍ ،سصضي  ،دسهاًي  ،آهَصضي) ٍ ماسبشي سبض گشدضگاّي

–

گشدضگاّي ٍ گشدضگشي :
 )1-1فزوش تعداد  5قطعه سمين باكاربزي آموسشي عثن ضطايظ ٍ هطرصات هٌسضج زض جسٍل هيوت پايِ كطاذَاى پيَست ٍاهغ
زض(سِ هغؼِ ظهيي زض هسٌي هْط اتطيطن ،يي هغؼِ ظهيي زض هسٌي هْط هاّسضت (الثطظ) ،يي هغؼِ ظهيي ٍاهغ زض هسٌي هْط
اضتْاضز).
)1-2فزوش تعداد  6قطعه سمين با كاربزي درماني عثن ضطايظ ٍ هطرصات هٌسضج زض جسٍل هيوت پايِ كطاذَاى پيَست ٍاهغ زض
(سِ هغؼِ ظهيي ٍاهغ زض هسٌي هْط هاّسضت (الثطظ) ٍ سِ هغؼِ ظهيي ٍاهغ زض هسٌي هْط اتطيطن).
 )1-3فزوش تعداد  7قطعه سمين با كاربزي ورسشي عثن ضطايظ ٍ هطرصات هٌسضج زض جسٍل هيوت پايِ كطاذَاى پيَست ٍاهغ زض
(يي هغؼِ ظهيي ٍاهغ زض هسٌي هْط هاّسضت (الثطظ) ٍ زٍ هغؼِ ظهيي ٍاهغ زض هسٌي هْط اتطيطن ،زٍ هغؼِ ظهيي ٍاهغ زض كطزيس ،زٍ
هغؼِ ظهيي ٍاهغ زض ًطج-ػظيويِ ٍ يي هغؼِ ظهيي ٍاهغ زض ًطج -سياٌّالّاى).
 : )1-4فزوش تعداد  4قطعه سمين با كاربزي فزهنگي عثن ضطايظ ٍ هطرصات هٌسضج زض جسٍل هيوت پايِ كطاذَاى پيَست ٍاهغ
زض ( زٍ هغؼِ ظهيي زض هسٌي هْط هاّسضت (الثطظ) ،زٍ هغؼِ ظهيي زض هسٌي هْط اتطيطن )
 : )1-5فزوش  4قطعه سمين با كاربزي سبش گزدشگاهي و گزدشگزي و گزدشگاهي عثن ضطايظ ٍ هطرصات هٌسضج زض جسٍل
هيوت پايِ كطاذَاى پيَست ٍاهغ زض ( يي هغؼِ ظهيي تا ًاضتطي گطزضگاّي زض –تاؿستاى ًطج ،سِ هغؼِ ظهيي تا ًاضتطي سثع
گعزضگاّي ٍ گطزضگطي زض ػظيويِ ًطج)
ً- 2حَُ ضشايظ فشٍش اساضي ٍ اهالك فشاخَاى :
ضطايظ ٍاگصاضي اضاضي تا ًاضتطيْاي ػوَهي (آهَظضي -كطٌّگي – ٍضظضي ٍ زضهاًي ) ٍ ًاضتطي گطزضگاّي هَضَع اضاضي هٌسضج زض تٌس
 1تطاساس ضَاتظ هازُ  100هاًَى تٌظين ترطي اظ هوطضات هالي زٍلت ٍ هازُ  22هاًَى الحام هَازي تِ هاًَى تٌظين ترطي اظ هوطضات
هالي ٍ زستَضالؼول ّاي اجطايي ضَاتظ هطتَعِ ٍ سطاًِ ّاي اتالؿي ساظهاى هلي ظهيي ٍ هسٌي تا ضطايظ ًوس ٍ اهساط تِ صَضت اجاضُ
تِ ضطط توليي عثن ضطايظ هٌسضج زض هطرصات جسٍل هيوت پايِ كطاذَاى پيَست هي تاضس.

ً- 3حَُ اسائِ پیطٌْادات :
)1- 3

هتواضياى هي تايست تطاي ضطًت زض كطاذَاى هثلؾ  5زضصس تطآٍضز هيوت ًل پايِ ضا تِ ػٌَاى سپطزُ تِ يٌي اظ ضٍضْاي ظيط زض
ٍجِ ازاضُ ًل ضاُ ٍ ضْطساظي استاى الثطظ تْيِ ٍ هستٌسات هطتَعِ ضا زض پاًت (الق) ٍ تصَضت سطتستِ تا ساػت
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 ...........هَضخ  1398 / .. / ..تِ هسيطيت حطاست ازاضُ ًل ضاُ ٍ ضْطساظي استاى الثطظ تحَيل ًوايٌس.
 )1-1-3واریش وجه مذكور بصورت نقدي و به حساب شماره  4001037106372777نشد بانك مزكشي با شناسه پزداخت
 924286500131000000000000000031و كد شباي IR670100004001037106372777 :و ارائه اصل رسيد پزداخت وجه.
 )2-1-3ضواًتٌاهِ تاًٌي تسٍى هيس ٍ ضطط ٍ تا حساهل اػتثاض  3هاِّ (كطم ضواضُ )4
تبصشُ  : )1اسائِ چل اعن اص ضخصي ٍ باًني بعٌَاى تضویي ضشمت دس فشاخَاى هَسد قبَل ًوي باضذ.

)2- 3

تا ػٌايت تِ ايٌٌِ ًليِ هطاحل تطگعاضي كطاذَاى اظ عطين ساهاًِ تساضًات الٌتطًٍيٌي زٍلت صَضت ذَاّس پصيطكت ،لصا هوتضي
است ًليِ هتواضياى جْت زضياكت اسٌاز  ,تحَيل اسٌاز ٍ اضائِ ضواًتٌاهِ تاًٌي تا اذص گَاّي اهضاي الٌتطًٍيٌي تِ سايت
ساهاًِ هصًَض تِ ًطاًي)  (www.setadiran.irهطاجؼِ كطهايٌس .تسيْي است تا تَجِ تِ هطاتة شًط ضسُ ،لعٍهي تِ اضائِ پاًات
(ب) ٍ (ج) تصَضت كيعيٌي ًثَزُ ٍ صطكا پاًت (الق) هحتَي تضويي ضطًت زض هعايسُ هي تايست تِ صَضت كيعيٌي تحَيل
هسيطيت حطاست ازاضُ ًل گطزز.

تبصشُ  : )2هتقاضیاى پس اص دسيافت اسٌاد فشاخَاى اص ساهاًِ تذاسمات النتشًٍیني دٍلت ،هي بايست اسٌاد ٍ فشم ّاي
هشبَط بِ ضشح ريل سا تنویل ٍ بعذ اص اهضا ٍ اثش اًگطت ٍ با هْش ضشمت ٍ بِ ّوشاُ سايش هذاسك دسخَاستي دس ساهاًِ
فَق باسگزاسي ًوايٌذ.
 - 1كطم ضطايظ ػوَهي كطاذَاى (كطم ضواضُ  1پيَست)
 - 2كطم ضطًت زض كطاذَاى ازاضُ ًل ضاُ ٍ ضْطساظي استاى الثطظ (كطم ضواضُ  2پيَست)
 - 3كطم تؼْسًاهِ ػسم ضوَل هاًَى هٌغ هساذلِ ًاضهٌساى زٍلت زض هؼاهالت زٍلتي (كطم ضواضُ  3پيَست)
 - 4الق :تصَيط ضٌاسٌاهِ ٍ ًاضت هلي جْت هتواضياى حويوي ب :تصَيط ضٌاسٌاهِ ٍ ًاضت هلي اػضاي ّيات هسيطُ تِ ّوطاُ
تصَيط اساسٌاهِ ٍ آگْي آذطيي تـييطات ضطًت جْت هتواضياى حوَهي .
تبصشُ  )3هتقاضیاى پس اص دسيافت بشگِ پیطٌْاد قیوت (فشم ضواسُ  )5بِ ضشح پیص گفتِ ،هي بايست هبلغ پیطٌْادي خَد
سا با سعايت لحاظ مشدى ضشايظ ريل بصَست حشٍفي ٍ عذدي ٍ بذٍى ّیچگًَِ خظ خَسدگي دس فشم پیطٌْاد قیوت
بصَست ٍاضح رمش ٍ اهضا ًوَدُ ٍ دس ساهاًِ ثبت ًوايٌذ .الصم بِ رمش است دس صَست هغايشت دس بیي اسقام ٍحشٍف،
پیطٌْاد قیوت با حشٍف هالك عول خَاّذ بَد.
 - 1هيوت پيطٌْازي ًثايس اظ هيوت پايِ ًوتط تاضس.
ّ - 2ط هتواضي هي تَاًيس تطاي يي يا چٌس هلي پيطٌْاز زازُ ٍ زض كطاذَاى ضطًت ًوايس .تسيْي است جْت ضطًت زض كطاذَاى
ّط هغؼِ تا ضػايت تواهي ضطايظ كطاذَاى تِ صَضت جساگاًِ العاهي هي تاضس.
 - 3ضطًت هتواضياى زض كطاذَاى تطاي يي يا چٌس هَضز تا ضػايت ًليِ ضطايظ ٍ ٍاضيع هثلؾ سپطزُ ضطًت زض كطاذَاى تطاي ّط يي
اظ هغؼات تالهاًغ است هططٍط تط ايٌٌِ تطاي ّط هغؼِ اسٌاز جساگاًِ تٌويل ٍ اضسال ًوايٌس.
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 - 4زض صَضتي ًِ پيطٌْاز زٌّسُ تطاي يي هَضَع ،يي هَضز تاضس زض صَضتي ًِ سايط ضطايظ هيس ضسُ ضػايت ضسُ تاضس ،تا
تصوين ًويسيَى هؼاهالت تؼٌَاى تطًسُ اػالم ذَاّس ضس.

- 4هْلت اسسال پیطٌْادات :
 - 1آذطيي هْلت اضسال پيطٌْاز هيوت زض ساهاًِ تساضًات الٌتطًٍيٌي زٍلت ٍتحَيل اصل ضواًتٌاهِ تاًٌي يا كيص ٍاضيعي (پاًت
الق) تِ هسيطيت حطاست ازاضُ ًل تا ساػت  14/30ضٍظ  ...........هَضخ  1398/../..هي تاضس الظم تِ شًط است پس اظ ظهاى
اػالهي اهٌاى تاضگصاضي ٍ اضائِ پيطٌْاز هيوت هيسط ًرَاّس تَز.
ً - 2ويسيَى هؼاهالت كطاذَاى ضاس ساػت  09:30صثح ضٍظ  ....هَضخ
هيگطزز.

 1398/../..زض هحل سالي جلسات ازاضُ ًل تطٌيل

 - 3اػالم اساهي تطًسگاى كطاذَاى پس اظ تاظگطايي پيطٌْازات ٍ تاييس ًويسيَى كطاذَاى زض تاضيد
تساضًات الٌتطًٍيي زٍلت تِ تطًسگاى اتالؽ ذَاّس گطزيس.

 1398/../..اظ عطين ساهاًِ

 - 4تطًسُ كطاذَاى هي تايست حساًثط ظطف هست  7ضٍظ ازاضي (تِ استثٌاي ضٍظّاي تؼغيل) پس اظ اػالم ًظط ًتثي ًويسيَى
كطاذَاى ًسثت تِ ٍاضيع تْاي هَضز هؼاهلِ تِ حساب ازاضُ ًل ضاُ ٍ ضْطساظي استاى الثطظ اهسام ٍ كيص تاًٌي ضا جْت اًجام
هؼاهلِ تِ كطاذَاى گعاض تسلين ًوايس.
 - 5سپطزُ ًلطات اٍل ٍ زٍم ،زض يس كطاذَاى گعاض تاهي ذَاّس هاًس ٍ چٌاًچِ ًلط اٍل زض تاضيد تؼييي ضسُ حاضط تِ ٍاضيع ٍجِ ٍ اًجام
هؼاهلِ ًثاضس هَضز كطاذَاى تِ ًلط زٍم ٍاگصاض ٍ سپطزُ ًلط اٍل تِ ًلغ ساظهاى ضثظ ٍ زض هَضز ًلط زٍم ػيٌا تٌس  3اجطا ذَاّس
ضس .تسيْي است زض صَضت اًجام هؼاهلِ سپطزُ تطًسُ كطاذَاى پس اظ اًؼواز هطاضزاز تِ هتواضي هستطز هي گطزز ٍ ّطگاُ ًلط
زٍم ًيع اظ اًؼواز هطازاز تِ عطين هصًَض ذَززاضي ًوايس .سپطزُ ٍي ًيع تِ ًلغ ساظهاى ضثظ ٍ هؼاهلِ تا تجسيس آگْي يا تِ ّط
ًحَي ًِ ًويسيَى هؼاهالت هصلحت تساًس اًجام ذَاّس ضس.
 - 6ضطًت ًٌٌسگاى زض كطاذَاى هي تايست ضطايظ ٍ ًحَُ پطزاذت تْاي ظهيي ضا زض كطم تواضا اػالم ًوايٌس .ضوٌا هالى اػالم
تطًسُ ضطايظ پيطٌْازي تطاي پطزاذت ًوسي تاالتط ٍ يا پطزاذت اهساط ًوتط هيثاضس .ذاعط ًطاى هي ًوايس اٍلَيت تا پطزاذت
ًوسي تاالتط ٍ تا تصوين گيطي ًويسيَى هؼاهالت (كطاذَاى) هيثاضس.
 - 7تا ػٌايت تِ ايٌٌِ ضطًت ًٌٌسگاى زض كطاذَاى (هتواضياى ٍاگصاضي اضاضي زض هالة هازُ  ٍ 100هازُ  22تٌس  )3ضوي تٌويل
كطم ّاي هطتَعِ هلعم تِ اضائِ هَاكوت اصَلي هؼتثط اظ زستگاّْاي شيطتظ تطاي عطح هطتثظ هي تاضٌس ٍ تا تَجِ تِ ايٌٌِ اهٌاى
تاضگصاضي هَاكوت هصًَض زض ساهاًِ ستاز ايطاى اهٌاى پصيط ًوي تاضس لصا ضطًت ًٌٌس گاى هي تايست هثل اظ اضائِ پيطٌْاز
هيوت ًسثت تِ اذص هَاكن هصًَض اهسام ًوايٌس ،تسيْي است زض صَضت ػسم اضائِ هَاكوت اصَلي صسضاالضاضُ پس اظ تاظگطايي
پيطٌْازات هيوت ،ضواًتٌاهِ ضطًت زض كطاذَاى ضطًت ًٌٌسگاى ضثظ گطزيسُ ٍ ضطًت ًٌٌسگاى حن ّيچ اػتطاضي ضا
ًرَاٌّس زاضت.ضوٌا هَاكوت اصَلي ًثايستي تا ضَاتظ ضْطساظي ٍ هؼواضي ٍ عطح هطتَعِ هـايطتي زاضتِ تاضس.
 - 8تطًسُ كطاذَاى حن كطٍش ٍ ٍاگصاضي هغؼِ ظهيي هطتَعِ ضا تحت ّيچ ضطايغي اػن اظ ضسوي ٍ ؿيطضسوي ًٍ ,التي  ,هَلٌاهِ اي
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ٍ ؿيطُ ضا تا ظهاى تسَيِ حساب ًْايي تا ازاضُ ًل ضاُ ٍ ضْطساظي استاى الثطظ ًرَاّس زاضتّ .وچٌيي تـييط ًاضتطي ٍ تْطُ
تطزاضي ظهيي ّاي ٍاگصاضي تحت ّيچ ضطايغي اهٌاًپصيط ًرَاّس تَز.
 - 9سپطزُ سايط پيطٌْاز زٌّسگاى ؿيط اظ ًلطات اٍل ٍ زٍم هستطز ذَاّس ضس.
- 10ضطًت زض كطاذَاى ٍ زازى پيطٌْاز تِ هٌعلِ ضٍيت هَضز كطاذَاى ٍ اعالع ًاهل اظ ًويت ٍ ًيليت هَضز كطاذَاى ٍ هثَل
اذتياضات كطاذَاى گعاض هي تاضس ٍ ّيچگًَِ اػتطاضي تؼساً هَضز هثَل كطاذَاى گعاض ًرَاّس تَز.
 - 11كطم تواضاي ضطًت زض كطاذَاى تايس تَسظ پيطٌْاز زٌّسُ تصَضت ًاهل ٍ ذَاًا تا زهت تٌويل ٍ اهضا ٍ تا اثط اًگطت زضج
ًوايس ٍ پيطٌْاز زٌّسُ اي ًِ زاضاي ضرصيت حوَهي هي تاضس تايستي شيل كطم ضا تِ هْط ضطًت يا ساظهاى شيطتظ هوَْض
ًوايس.
- 12زضصَضت ّطگًَِ ذظ ذَضزگي يا هـايطت ٍ يا هرسٍش ضسى ٍ يا ًاذَاًا تَزى اضهام ٍ اػساز ًَضتِ ّاي تطٍ پيطٌْاز هيوت،
تلسيط هٌحصطا تا ًويسيَى كطاذَاى ذَاّس تَز ٍ ضطًت ًٌٌسُ حن اػتطاض ضا اظ ذَز سلة هي ًوايس.
- 13كطاذَاى گطاى ًثايس هطوَل هوٌَػيت هوطض زض اصل  141هاًَى اساسي جوَْضي اسالهي ايطاى ٍ هاًَى هٌغ هساذلِ زض هؼاهالت
زٍلتي هصَب  22زي هاُ سال  1337تَزُ ٍ چٌاًچِ ذالف آى ثاتت ضَز عثن هوطضات هاًَى هعتَض تا آًْا ضكتاض ذَاّس ضس .
(كطم پيَست كطم ضواضُ )3
- 14كطاذَاى گطاى زض ظهاى ضطًت زض كطاذَاى ًثايس اظ ًظط هاًًَي يا هضايي هوٌَع الوؼاهلِ تاضس .
- 15تٌويل ايي اسٌاز ٍ اٍضام ٍ اضائِ (پيطٌْاز هيوت) تِ هٌعلِ اگاّي ٍ هثَل ًليِ ضطٍط هٌسضج زض اسٌاز ٍ ضٍيت هَضز كطاذَاى ٍ
اعالع ًاهل اظ ًويت ٍ ًيليت هَضز كطاذَاى ٍ هثَل اذتياضات كطاذَاى گعاض تَزُ ٍ ػَاهة ٍذساضات ًاضي اظ ػسم تَجِ تِ
ضػايت آًْا هتَجِ پيطٌْاز زٌّسُ ذَاّس تَز ٍ ّطگًَِ ازػاي تؼسي زض ذصَظ ػسم آگاّي اظ هَضَع هَضز هثَل ًرَاّس تَز.
ً- 16ليِ اضاضي ٍ اهالى هَضَػات كطاذَاى تا ٍضؼيت هَجَز تِ تطًسُ كطاذَاى ٍاگصاض هي ضَز.
- 17كطاذَاى گعاض زض هثَل يا ضز ّط يي اظ پيطٌْازات هرتاض است.
- 18صسٍض سٌس هغؼِ هَضز كطاذَاى تؼس احساث تٌا (ساذت ٍ ساظ ًاهل) تطاساس هَاكوت اصَلي صازضُ ٍ تؼس اظ اضائِ پاياًٌاض ٍ
گَاّي تْطُ تطزاضي اظ هطاجغ هطتَعِ ٍ تسَيِ حساب ًْايي ٍ تٌظين صَضتوجلس تلٌيٌي هي تاضس ٍ تا ظهاى صسٍض سٌس عثن
هطاضزاز ٍاگصاضي ضسوي تحَيل تطًسُ كطاذَاى هي گطزز.
- 19زض صَضت تـييط زض هتطاغ (هغؼِ ظهيي) هَضز آگْي هتواضي حن اػتطاض ًساضتِ ٍ ًاّص يا اكعايص هساحت تطاتط هيوت
پيطٌْازي هتواضي هحاسثِ ذَاّس ضس .
- 20پطزاذت ّعيٌِ ّاي ًول ٍ اًتوال ٍ ّطگًَِ ػَاضض ٍ هاليات تؼْسُ تطًسُ كطاذَاى هي تاضس(.هاليات تا ظهاى اًتوال تؼْسُ كطاذَاى
گعاض هي تاضس).
ً- 21ليِ اٍضام  ،اسٌاز ٍ هساضى هعايسُ /كطاذَاى هي تايست اظ سَي پيطٌْاز زٌّس (هتواضي) اهضاء گطزز.
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فرم شرایط عمومی فراخوان
- 22زض صَضت تـييط زض هتطاغ (ٍاحس/ظهيي) هَضز آگْي هتواضي حن اػتطاض ًساضتِ ٍ ًاّص يا اكعايص هساحت تا  25زضصس تطاتط
هيوت پيطٌْازي هتواضي هحاسثِ ذَاّس ضس.
- 23تا ػٌايت تِ ػسم اهٌاى تاضگصاضي اٍضام  ،اسٌاز ٍ هساضى هعايسُ حيي اضائِ پيطٌْاز هيوت زض ساهاًِ ستاز ايطاى ،زضياكت اسٌاز ٍ
اضائِ پيطٌْاز هيوت اظ سَي هعايسُگطاى تِ هٌعلِ هغالؼِ ٍ هثَل ٍ تأييس ًليِ ضطايظ هٌسضج زض اسٌاز ٍ هساضى هعايسُ هيتاضس.
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