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هب انم خدا وند بخشنده و مهربان
"ردهچ ،شهر شاهد نموهن کشور "
شرایط فراخوان
فراخوان ارزیابی کیفی اجرای طرح ممیسی امالک واصناف در محدوده و حریم شهر درچه
شْززاری زرچِ زر ًظز زارز اجزای طزح هویشی اهالک ٍ اصٌاف تز هثٌای ساهاًِ اطالعات هکاًی ( )GISزر هحسٍزُ ٍ حزین شْز زرچِ را
تِ شزکتْای هٌْسسیي هشاٍر ٍاجس شزایط ٍاگذار ًوایس  ،لذاشزکت کٌٌسگاى زر فزاذَاى جْت زریافت هسارک ٍ کسة اطالعات هَرز
ًیاس اس تارید  1398/02/07لغایت پایاى ٍقت ازاری هَرخ  1398/02/25تِ ٍاحس اهَرهالی شْززاری تِ آزرس اصفْاى – شْزستاى ذویٌی
شْز – شْز زرچِ -اتتسای ذیاتاى ًَاب صفَی ساذتواى شْززاری ٍ يا به سايت  www.dorcheh.irمراجعه فرمايند

 -1شزکت کٌٌسگاى هی تایست هسارک پیَست را تکویل ًوَزُ ٍ ضوي اهضا ٍ هْوَر ًوَزى تِ هْز شرکت زر پاکت الک ٍ هْز شسُ تِ
ٍاحس زتیزذاًِ شْززاری تحَیل زٌّس
 -2ارسیاتی اًجام شسُ فقط تزای شٌاسایی کیفی هٌْسسیي هشاٍر هی تاشس ٍ تعس اس ایي هزحلِ تزاساس شزایط ٍ قَاًیي شْززاری اًجام
تشزیفات هٌاقصِ تزگشار هی گززز
 -3شْززاری زر رز یك یا کلیِ پیشٌْازات هرتار است ٍ تِ پیشٌْازاتی کِ تعس اس هَعس هقزر زر آگْی رسیسُ تاشس یا هثْن  .هرسٍش تاشس
تزتیة اثز زازُ ًرَاّس شس.
 -4هٌع هساذلِ کارهٌساى زٍلتی ٍ کشَری هصَب هجلس هحتزم شَرای اسالهی تزای کلیِ هتقاضیاى الشاهیست.
-5شزکت زرفزاذَاى تَسط شزکت کٌٌسگاى تِ هعٌای آگاّی کاهل اس شزایط ٍ قثَل کلیِ شزایط فزاذَاى تسٍى ّیچ قیس ٍ شزطی ذَاّس
تَز .
 -6پیشٌْاز زٌّسگاى تایس ًکات اشارُ شسُ زر فزهْا را تِ زقت هطالعِ ًوَزُ ٍ تا آگاّی کاهل اس هفاز آى ًسثت تِ تکویل فزم هٌاقصِ اقسام ٍ هسارک

زرذَاستی را تِ طَر کاهل ارائِ زازُ ٍ تِ هسارک ًاقص ٍ هرسٍش تزتیة اثز زازُ ًشسُ ٍ اس شزکت زر فزاذَاى حذف هی شَز.

 -7شوارُ تلفي تواس ٍ ًام ّواٌّگ کٌٌسُ( :همراه ( )05466033190 :شهرداري ) 66336019-3 :

رضا واعظ مقدم
شهردار ردهچ

