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استعالم بْاء
بٍ ....................................................... :
بٍ اطالع مي سسـاوذ شـُشداسي تفت دس وظـش داسد جْت تهیه بانک اطالعات هندسی و توصیییی ععیابش ریهش تیی بیا عاتی لسیلو العم و

اسلاندا لهای GNAF

طبق عشخصات ذت  ،اص طشيق استؼالم اقذام ومايذ  .دس صًست تمايل خًاَشـمىذ اسـت قتمـت نتشـىُادي خـًد سا دس م ـل

مشبًطٍ اػالم ي مُش ي امضاء ومايتذ .
ششح اقذامات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قتمت نتشىُادي
(سيال)

آمادٌ ساصي وقشٍ َا جُت تؼتته مشص م الت ي فاص بىذي شُش
بشداشت ي اوتقال وام َاي يضغ مًجًد مؼابش سيي وقشٍ بٍ فشمت  SHPبصًست POLYLINE
باصوگشي فاصَاي مختلف بشاساس دستًسالؼمل َا ي استاوذاسد َاي GNAF

گًوٍ بىذي تمامي مؼابش بش اساس وام شُذا  ،گلُا  ،شخصتت َاي مزَبي  ،ملي  ،مشاَتش شُش ي ...
تُتٍ لتست تابلً َاي ديًاسکًب ي نشچمي
تؼتته تقاطغ َاي يسيدي ي خشيجي مؼابش بش اساس اوشؼابات ي استاوذاسد َاي شُش ساصي ريشبط
(تؼتته ششيع ي نايان مؼابش)

-

ٍسعت شْر تفت ّ 1000کتار با پیش بیٌی  2500هعبر اصلی ٍ فرعی

-

تاهیي اعتبار پرٍشُ از هحل ردیف اعتبارات داخلی شْرداری تفت هی باشذ.

-

کلیِ کسَرات قاًًَی بعْذُ پیواًکار هی باشذ.

-

پرداخت ّر گًَِ ٍجِ هٌَط بِ تائیذ ٍاحذ ساختواى ٍ رٍابط عوَهی شْرداری هی باشذ.

-

هذت قرارداد شش هاُ هی باشذ.

-

شْرداری در رد یا قبَل یک یا ّوِ پیشٌْادات هختار است.

-

دستَرالعول ٍ استاًذاردّای  GNAFبِ پیَست هی باشذ.

-

شرکت کٌٌذگاى هی بایست هذارک ٍ رزٍهِ کاری شرکت را بِ پیَست فرم استعالم بْاء ارائِ ًوایٌذ.

-

رعایت کلیِ هشخصات فٌی الساهی است ٍ ّوچٌیي پیشـٌْادات بایذ هشخص  ،هعیي ٍ بذٍى ابْام ٍ بذٍى ّرگًَِ خط خَردگی باشذ.

-

هتقاضیاى جْت دریافت فرم آگْی استعالم بْاء هی بایست بِ سایت شْرداری تفت بِ آدرس  www.taft.irیا بِ دبیر خاًِ شْرداری تفت هراجعِ
ٍ پیشٌْادات خَد را بِ دبیرخاًِ شْرداری تفت تسلین ًوایٌذ ٍ برای کسب اطالعات بیشتر بِ ٍاحذ رٍابط عوَهی شْرداری هراجعِ ًوائیذ.
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