تيًّ َايّ
ـشششطبي ؼشششٓاي تيًشششّ
آتشششؿ ؼشششٕظ
........................
ـطبي ؼٓاي تي ًّ ا يطاٌ ط ثك پي فُٓاز مشاضِ ...........................
يٕضخ  ................تيًّ گصاض تّ يٕجة ايٍ تيًّ َايّ ٔ ـطايط يُسضج
زض ظٓط آٌ يتعٓس اؼي بّ پػ اظ ز ضيافي حك تيًّ يمطض ذؽاضات بّ تّ عهم
ذططات يٕضز تعٓس تايٕال يفطٔحّ ظيط ٔاضز ـٕز جرباٌ منايس.
َاو تيًّ گصاض
َفاَ تيًّ گصاض
يششششششششششششششششششششششششششششششٕضز تيًششششششششششششششششششششششششششششششّ
َٕع يٕضز تيًّ :صُعيت
حمم يٕضز تيًّ
مشششششششششششششششششششاضِ تيًششششششششششششششششششّ َايششششششششششششششششششّ
تاضيد صسٔض
مششششششششششششششششششششاضِ ؼشششششششششششششششششششال لثشششششششششششششششششششم
منايُسگ
تشششششششششاضيد ـشششششششششطٔع
يشششششششششست تيًشششششششششّ
تاضيد اَمضاء
ذ ططات يٕضز تع ٓس :حط يك ،اَف جاض ،صاعمّ ،ظنع نّ ،آتس يسگا َا ـ اظ
تطبيسگ نٕنّ ْا آب -ضايعات َاـ اظ تطف ٔ تاضاٌ
اضظؾ ٔ يشششٕضز َطخ
ـطح يٕضز تيًّ:
تيًّ
يٕضز تي ًّ عثاضت ؽي اظ به يّ ؼاذتًاهنا ،يا ـني
آالت ،نششٕاظو ٔ يٓيششع ازاض ٔ آظيايفشش اْ ،
يٕاز أن يّ باال زض ز ؼي ؼاذي ٔ
يٕ جٕز
ؼاذتّ ـسِ يتع هك تّ تي ًّ گصاض فٕق ا نصبط
تٕزِ ٔ يا ت طٕض ا ياَ يا حك انعًه كاض زض
اذتياض ايفاٌ ي تاـس ٔالع زض باضذاَّ ـطبي 2/22 2/000/000/000
شّ
شٕضز تيًش
شم يش
شّ آزضغ حمش
 ................تش
2/22 24/000/000/000
تفطح شيم:
2/22 2/000/000/000
 -1بهيّ ؼاذتًاهنا ٔ تاؼيؽات تّ اضظؾ:
 -2بهيّ ياـني آالت ،تاؼيؽات ،نٕاظو ٔ يٓيعات
ازاض آظيايف اْ ٔ ضؼتٕضاٌ تّ اضظؾ:
1/11
 -3يٕ جٕز يٕاز أن يّ ،باال زض ز ؼي ؼاذي ٔ 20/000/000
ؼاذتّ ـسِ بال تّ اضظؾ:
 -4حسابثط ْعي ُّ پاب ؽاظ حمم يٕضز تي ًّ پػ
اظ ٔ لٕع ذ ططات يٕضز تع ٓس تي ًّ َا يّ تا
يثهغ:

 %3عششٕاضش ـششٓطزاض  855/210/- :مجع تّ عسز
ضيال
مجع بم ؼطيايّ تّ حطٔف:
يثهغ حك تيًّ تّ حطٔف:

25/020/000/000
22/000/010

تٕضيحات يُضى تّ تيًّ َايّ آتؿ ؼٕظ
تٕضشششيحات يطتشششٕي تشششّ تيًشششّ َايشششّ آتشششؿ ؼشششٕظ مششششاضِ
 ............... ..بّ جعء اليُ فك تي ًّ َا يّ ي تا ـس تّ ـطح
ظيط:
تٕضيحات:
َ -1طخ حط يك ،صاعمّ ،اَف جاض  0/0زض ْعاض ،ظنع نّ  1/4زض
ْعاض ،ضايعات َاـ اظ تطف ٔ تاضاٌ  0/2زض ْعاض -ضايعات
َاـ اظ تطبيسگ نٕنّ ْا آب  0/2زض ْعاض ي تاـس.
 -2ت ُا تّ اظ ٓاض تي ًّ گصاض ؼاظِ ؼاذتًاٌ يٕضز تي ًّ اظ
اؼكهي فهع ي تاـس.
 -3تا عُا يي تّ يازِ  13ـطايط ع ًٕي ي ُسضج زض ظ ٓط تي ًّ
َا يّ ذ ؽاضهتا ي ؽتميى َا ـ اظ ظنع نّ ٔاضز تّ يٕضز تي ًّ
تّ ا ؼتثُا ؼطلي زض يما تم ذ طط ظنع نّ تي ًّ ي تا ـس ٔ
ا ؼتثُا ظ يني نطظِ ي ُسضج زض ت ُس  2يازِ  31ـطايط يصبٕض
ـاغم ا يٍ تي ًّ َا يّ خنٕا ْس تٕز .ضًُا اظ ذ ؽاضهتا َا ـ
اظ ظنع نّ  % 18تّ ع ُٕاٌ تع ٓس تي ًّ گصاض (فطاَ فيع) ب ؽط
ذٕاْس ـس.
 -4حسابثط تعٓس ـطبي تيًّ گط زض اضتثاي تا ذؽاضات َاـ اظ
ظنع نّ ٔاضزِ تّ يٕضز تي ًّ ي عازل  %50يث هغ تي ًّ ـسِ
ذٕاْس تٕز.
 -8فطاَ فيع ذ ؽاضات َا ـ اظ تطب يسگ نٕ نّ ْا آب ٔ ضايعات
َا ـ اظ تطف ٔ تاضاٌ %10يث هغ ذ ؽاضت ٔ حسالم 80/000
ضيال زض ْط حازثّ ي تاـس.
 -2ت ُس 3تي ًّ َا يّ تاتع ـطايط خم صٕق تي ًّ يٕ جٕز باال تّ
صٕضت ـُأض(ا ضٓاض َا يّ ا ٔ زضيا في  %80حك تي ًّ زض
اتتسا زٔضِ) ي تاـس بّ يك َؽرّ اظ ـطايط يصبٕض ضًيًّ
تيًّ َايّ تٕزِ ٔ جعء اليُفك آٌ ي تاـس تيًّ گط يٕافمي
ي منا يس بّ تي ًّ گصاض يث هغ  2/220/000ض يال اظ حك تي ًّ
ٔ  21/000ض يال اظ عٕاضش ـٓطزاض ت ُس فٕق ضا َ مسا ٔ
تال يا َسِ آ َطا بّ ي عازل  %80حك تي ًّ يصبٕض ي تا ـس
زض پا ياٌ زٔضِ ٔ پػ اظ حما ؼثّ حك تي ًّ لط ع پطزا ذي
منايس.
 -0تي ًّ گط يٕاف مي ي منا يس تي ًّ گصاض يث هغ 12/825/410
ضيششال اظ حششك تيًششّ ضا َمششسا ٔ يششا تمشش ضا زض  5لؽششط
 2/000/000ضيشششاه تشششّ ؼطضؼشششيسْا  ..............اه
 ........................پطزاذي منايس چُاَچّ ْط يك اظ
ال ؽاي يصبٕض زض ؼطض ؼيسْا يعي ُّ پطزا ذي َ فٕز تي ًّ گط
تع ٓس َ ؽثي تّ جرباٌ ذ ؽاضت ٔاضز تّ يٕضز تي ًّ ضا خنٕا ْس
زاـي.
 -5گطو ٔ ضٔـٍ منٕزٌ حمم يٕضز تيًّ تا َفي ،گاظ ،گاظٔئيم ٔ
تطق جماظ ي تاـس.
*********

