
 شرایط آگهي  مناقصه  تخلفات ساختماني و سد معبر شهركازرون  
 

ظسهق کتلکشهزیر کرالهیجشکشهردکنکتزاله آزاک نامکظزجلکجزهشکشهردارینرزکککک98/7/15جزیخکککک1045شهرداری کازرین کایظرداریاکبق کجوزرشهرزی ک

ازتکشهرداری کازرین  کررکبدن کجآزصههلکارزجشکتدر کجمتکناسهز کنرگذری کتخلفزتکالهزت رزظشکنکالهمکجرقدشهرداری کازرین کهکتلکاآزر کرئدر 

هذرکررکالالکشهدا رز کنرئمکالهیتا کاازتککجشکشهزاکظسهق کتلکاینزا کهزا رز کهادهآرزا کنکریر لکصار کررککک،بق کشهدرن کين کرصمر کظرزنم

 بدن کالزجزظلکتمریازتکرها دنظااشکانه کتلکشدحکين کرصمر کظرزنآم:ک

 1/8/98جزیخکک19جآزصهلکایکالزجزظلک:کالزا ککجرل کاینزا کرالآزا

ک11/8/98جزیخکک19زا کهز کهادآرزا کایکالزجزظل:کالزا کجرل کریر لکه

 ک98/ک12/8جزیخک40/14تزینخکتزرگدزنشکهادآرزارتک:ککالزا ک

ککککک"شدرن ک

ااشکنرینز کتلکتسهز کالهددا ککنز نئلکشهرداری کازرین کن جز کای3ینز کتلکجمتکککک000/000/300ریر لکضهرزظ آزجلکتزظاشکجر قدکتلکجقل ک -1

تزظکککجلشکشهرقلکجداز کازرین ککترآزر کالهددا کشهدا کایجآزصههلکایکهزا ککک0106842587004 تلکشهرزی کتسهز کالهددا کک شهرداری 

هادهآرزاکصار ککتزکتزئلکتلکرنآالرهفکصدریکارا کشهزاکنکه کررکای کجدهخههزتکشهدا کاآآم کنکدق کاتادتزظلکشهرداری کتگزن کگداا ک

 ظرزنم کنرتمکتدرال کضرزظ آزجلکیرکتلکالزیتکتضزی کتگزن کرال کجشکتزنس ککشزاکج قزضشکجشکزجزظلکریر لکررکبدن کال

جشکتزشههمکنکصاره ککککک99صاره کهادههآرهزا کتزکتزئلکتلکهدگزظلکت،ااد،کترهمن ،کرازرنشکظدخکتزی کنکتقززکنکجزرنز کازیگدر کایکالههز کک -2

 رازرندشکظخزرهمکارش  ککهادآرزا کهارزظازیکایکبز کجمتکصدریاراکدزت کجشکتزشمکن

گزرهشکتز امکالیتا ککنکهرچآامکجفزالزکتسز کنغاد کایکهزا کک کککک–الزرت کازی کشدا کک–شزج کرالزالآزجلککشدا کشدا کجمریكک -3

 گذرش لکنتگزن کشزاک کک

کزشم کالیتا کرنرآشکررکراری کازی،کترزن کنکیاز کرئ رزاشکرهزرجشکجشکتنک:کریر لکتز امکالیتا کهارزظازی کک1تقهد کککک

 :کریر لکتدگکدق کظز کجزهازتکتدکریرشکرازنا کرهزرجشکرال  ک2تقهد کککک

هادآرزاکضرزظ کظزجلکشدا کایکجآزصهلکیرکایکهزا کرهف،کرالآزاک،کجمریكکنکالزرت کشدا کیرکایکهزا ک کنککج قزضاز کجگ د کجشکتزنس ککک -4

 ایکالزجزظلکتزیگذری کظرزنآم کصار کتزاکیرکایهزا کک کگذرش لکنک

تزنس شکتزرظزکنکتمن کصلمکتزیاگشکتزشمکنکتلکهادآرزارتکجخمنشکنجقرمککنجددنطکنکازصمکالددا کتدتابکردد کارا کهادآرزارتک -5

 ظخزرهمکشم ک

ه کررتدهاا کاراسهاز کازهشکجرزجیتکایجزامکجقدینرای کتدظم کجآزصههلکایالهزیتکام کنئزاکجر د کالکتدهخابک  کتزکراضهز ک -6

تزنسه کرد کجمتککالهلکینرکظسهق کتلکرظوز کجدرت کصزظزظشکشهزج کجدرئرلکتلکشهرداری کککاراسهاز کازهشکجرزجیتکتزرهمکتزاکتدظم کجش

کئر کرظرقزاکصدریاراککرصمر کظرزنمک

 الددا کظفدرتکرن کتزکالز کتزرجز کرظرقزاکصدریاراکایشرداری کضق کتزرهمکشم کک -7

کا ک ظرزکتلککظفعکشرداری کضق کتزرهمکشمک هدگز کتدظمگز کرن کنان کنالز کنرئههمکشهههدرن ،کتزضدتلکرظرقزاکصدریاراکظقزشآمکالددک -8

کهزنآلکظددک گرشکتررم کتدظم کجآزصهلکجشکتزشم ک -9

کازیاآز کشرداری کنکراضز کشزیر کرالیجشکشردکنکتس گز کایئلکنککالققشکنکظسقشکرندز کت کشدا کایکجآزصهلکیرکظمریظم  -10

 شرداری کایکیاکنزکصقز کنککننزکالالکهادآرزارتکجوزرنجخ زیتزرهمکتزا ک -11



جدتزطکتلککجز کهزنآل ظم کجآزصههلکایکالهزیتککام کهدارت کررکالهز کشهرداری کجشکتزنس کتزر کجزهشکرر کیرکتدر کهدارت کتمرص کانکتد -12

کجزضزعکصدریاراکیرکارش لکتزشم 

کصزت کرازرنشکهازهش کجشکتزشم کک%25جقل کصدریاراکایکالزیتکرازرنشکهازهشک تومکارزها کشرداری کتزک -13

سق کتلکرا  زحکتسز کجد دكککاارزتامکظرزنآم کشرداری کنکجمندکازج کشدا کئر کنرینزکنکتدارش ککتدظم کجآزصهلکجشکتزنس کظ -14

 نئز کتزت کهدارت کهزنآلکهز کجدتزبلکظزاکتزظککجلشکرصمر کظرزنمک ک

ازنا ککالالکاسزیرتکصزظزظشکشزج کت کتارلکتقزکزکنجزرنزکنکتارلکهارزظازیک کنهرچآامکجزهازتکتقززکنجزهازتکهارزظازی کنکریرشکر -15

 تررم کهارزظازیکجشکتزشمکنشرداری کایصقز ک  کجسئزها شکظمریاک ک

هارزظازیکجشکتزنس کظرزنآم کتز کررت ازیکنکجقامکتزاکیرکایکجگ کراللشکرال قدریکازیادجزکا قزکجرداشکنکایکترز کالزازتکازیکراری کک -16

 جس قدکظرزنم 

ترزن کککک-کنکجزرنز کازیاآز کتزاکبق کتخدآزجلکهز کراری کازیککهادآرزاکاهآمگز کجشکتزنس کظسق کتلکجگزالقلکنتزجامکنکهدارت کتقزز -17

 گزظلکراری کازی،کترزن کنکیاز کرئ رزاشکرصمر کنکایهادآرزارتکتزاکجآرزیکظرزنآمک کک20نیاز کرئ رزاشکنهرچآامکبدحک

 لکهاسهه کتزنامکشههم کتارلکهارزظازیکجزرفکتلکیازن کالالکصزرظامکنکجقدیرتکررکئرللکصزظز کازیکنکتزجامکرئ رزاشکتزا کنکجزرفکتلکریر -18

 ج ضرمکاسزی،کتزرظدس گشک،کایجز ک،کتارلکاردکنکتزادلکهدکجز کازیاآز کتزاکتمراثدکتزکهزنز کجز کترمکتلکازیادجزکجشکتزشم ک

 هارزظازیکجزرفکتلکیازن کالالکجقدیرتکنکضزرت کراری کجگ کرظوز کتررمرتکتزاکالکا قزکتلکن کرتیغکشم کجشکتزشم ک -19

صدریاراکهارهزظاهزیکجزرفکرالهه ککظسههقه کتلکتگزن کنککاقد ککضههرهزظ کظزجلکتزظاشککجر قدکتلککجقل کا ککایالههمکا کککصقه کررککرجضههز ککک -20

 صدریاراکرصمر کنکتگزن کازیادجزککظرزنم کتسمکرظوز کتررمرتکصدریاراناسزهلکاینئلکشرداری کازرین کترمتککنککالز کتزت ک

 جورعکرجزیالآفشککنظادن کرظ رزجشکن   کجشکتزشم ک–نکیرظآمگشکک یرهآرزنشک–هارزظازیکجزرفکتلکهرازی کتزکاراگس د کک      -21

 ارش مکهقزسکاد کنامال کتزکای کنک ی کئر کالالکظادنکهز کهارزظازیکرهزرجشکرال   -22

 جشکتزشم ککککککاال گز کتزاینکنرظ کشزالشکتلآمکانکازتامکنککنککاال گز کنرظ کهااز 2هارزظازیکجلز کتلکتزجامکتمرص کک -23

ظفدکظادن کاهزیگد ک،کنهککظفدکظادن کاآشکهکتهزکجهمیكکتهمرصه کاهزیارظشکجررهزی کنهزکاردر  کنکنهککظفدکک8تهمرصه کهارهزظاهزیکجزرفکرالهه ک -24

 ظفد کک10ظادن کتقزصشهکتزکجمیكکتمرص کازیارظشکتقزز ککایکرت ازیکارش لکتزشم کهکجورزعکا کظادنهزکتمرص ک

 انکظفدکررکظادنهز کیالرشکشرداری کتدکهدکنککررکجآزب کشدزکنکغد کشردکظرزیتکتزرهآمکظرزا  -25

 جآطقلکتگ کظرزیتکجگمنا کصزظزظشکنکتدنمکرال گفزرشکشردکازرین کجشکتزشمک،ک -26

ک -27 کتهل کتهلکالههزیتک2ههاهرهزظهاهزیکجهشکتهزنسههه کظهاهدنههز کتهزاکیر کیر کجهگهمنا کشههدزکنکغهد کشههرهد کن کظهرهزا   راهاهتکتهقسههاهم

 ظرزیتکظرزنمک کککالزا لکاآ د کنک24ک

 نکنزکج،زر کاریر کن    کجشکتزشم ک–هارزظازیکجلز کتلکهشکگاد کجمرن کنکجس ردکئر کیاعکالمکجرقدکایالطحکشردشزج کاال فدنشز کک -28

 الز ک کنکجزریاکانگدکتلکارم کهارزظازیکجشکتزشم ک–تآدکک–ئرعک نی کتزتلزهز کتقلا،زتشکایکالطحکشردرامکررککهکهزیچلک -29

کیتلکج،زر کاریرظشکالکجقزایتکتلکینخ مکرتزهلکنغاد کایئمرن کنکهازا کینکجشکظرزنآمکتدکارم کهارزظازیکرال  هشکگاد کنارا کرتطز -30

کاال زیرهرر کرئدرنشکنرتمکاآ د کنکظرزیتکک ❖

 اآ د کنکظرزیتکتدکهدگزظلکارلازتکالزت کنکالزرکایکجگمنا کصزظزظشکنکایکتدنمکشردککرهف ک

رش شکنکرتیغکنکیالزظم کالالکظزجلکهزکنکرتطزینلکهزکنکرتضزینلکهزکنکریر لکگزریشکتزکئز ازتککئلزگاد کررکتخلفزتکاآشکنکشردالزر کنکترم  ک

 شرداری کنکهاگاد کازج کتزکتهز کظ اولک100ازج ککنکریئزعک  کتلکاراساز کجزا ک



کرال  تلکالزیتکازج کررکرت مرکتزکرظ رزکنکرئدر کرتازجشکالکررکصق کرئدرکظدم ککک100رئدرک کرتاز کارساز کجزا ک  ک

ظ اولکارلاداکضرافکهارزظازیکجشکتزشمکتمنرشکرال کایکالزیتکتدنرکرنمکجزضزعکشرداری کککک100ترماکهدنظم کهز کریالزهشکتلکاراساز کجزا کککک-

ررکالزیتکنضرا کجزهازظلکهارزظازیکاسدکتزرهمکظرزا کتآزتدرنمکهارزظازیکجشکتزنس کتزکارلاداکجطلز کتزاکررکهدگزظلکالزت کنکالزرکغادکک

کظقزشم کککک100 کظرزنمکتزکظازر کتلکریالز کتلکاراساز کجزا کجوزرکهادگاد

کتخلفزتکاآشکنکشردالزر کنکترمرش شک:ک ❖

کهدگزظلکارلازتکالزت رزظشکایکجگمنا کصزظزظشکنکتدنمکشردکتمن کاسبکجوزرکررکشرداری کک .1

کرتمرثکهدگزظلکارلازتکالزت رزظشکج،زندکتزکهدنرظلکالزت رزظشکالزای ک .2

کداری کانزریکادشکتمن کاسبکجوزرکررکشر .3

کالزت کتآزکتلکهدکالزیتکنکتزکهدکجهزهگشکنکتلکهدکج درژ کتمن کاسبکجوزرکررکشرداری  .4

کجگهزیکظرزا کجلککتزکهدکنالاللکنکششکتمن کاسبکجوزرکررکشرداری ک .5

کت،اادکازیتد کجلککنزکرجامکتلکهدکالزیتکنکتلکهدکشالشکتمن کاسبکجوزرکررکشرداری  .6

کشالشکنکتلکهدکاآزرظشکتمن کاسبکجوزرکررکشرداری ککتفااککریرضشکنکجاخکازتشکنکرتمرثکشزهزا کتلکهد .7

کهدکگزظلکتررادرتکارتلشکالزت رز کنکترزنضککظرزکتمن کاسبکجوزرکررکشرداری  .8

 تهد کتزیرظمررکتلکهدکشالشکک .9

کج دکک20رتمرثکای کجزشامکینکایکهخکتقزبعکنکرتمرثکانکای کجزشامکینکایکاد کار دکررک .10

کایالمکجرقدکنزکهازا کینک30رکتزکهدکنالاللکنزکجهزهحکتاد دکررکرش،ز کازچلکنزکهازا کینکایکتامکالزت کنکالز .11

کهدادا کئمن کنکه کتزکهدکنالاللکر کنکجهزهگلکر کک .12

کرتمرثکنکترزنضکای کتهزالزکای کنرتمهزک کتوزی ک .13

کاآم کنکتخدنبکجرقدکنزکهازا کینکنزکئمن کنزکازظازکتزال کهدکشخبکنزکریگزظشکک .14

کجسزت کنکتلکهدکشالشککرتمرثکالزنقز کایکجرقدکنکایکارت کجلککتلکهد .15

کیهزادا کازضی کنکهسز کتزظگشکنک   کایکجرقدکارزجش .16

کتخلالکظخزهلکالزت رزظشکایکجگلرز کجرآزعک .17

کرتمرثکهللکایکجرقدکارزجشکتلکهدکالزیتکنکتلکهدکاآزرظشک .18

کجزررناککهازا کینکنزکهدگزظلکت،اادکایکافکجرقدکارزجشکنزکهازا کینکتمن کاسبکجوزرکررکشرداری  .19

کیااآگکایکجرقدکارزجشکتاشکررکتمکجوزرکتزرشم کایک کهز .20

کظرز کالدرجاککتلکهدکشا کنکئآ کنکرظمرر کر ککایکهدکظرز شک .21

کچزیچز کنک   کایکجرقدارزجشکایکهدکریتفزاشک– جزتزیکرالدال کک-ظهبکهدگزظلکنالاللکررکئرللکازهد .22

کئلزگاد کررکنیناکنالزن کظقلالکجزتزی کتلکارت کهزیارز .23

 تخلفکجگسز کشم کنکئلزگاد کررک  کرر کنکضدنی کتزشم ککهدگزظلککارلازتشککالکررکظردکشرداری  .24

ک

کازرین کک کشرداریالدهدال کک-رال،دکصزالرشککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

ک

ک



ک
ک98ر ازتکشرداری  ککشردکازرین کالز کاد کشدا کایکجآزصهلکالمکجرقدکنکتخلفزتکالزت رزظشکهکرئد

کشرزی کجآزصهلکککککککککککککککککککککککککتزینخکجآزصهلکک

کجدخهزتکشدا کاآآم ک:ک

کرالمکنزکاآزر ککشدا کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککظز کنظز کتزظزراگشکجمندکازج کک

کا ککدظدزظشکشکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککظز کنظز کتزظزراگشکاریظم کت کرجضزککک

ک

کتلفمکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککتلفمکهردر کک

 : جمریكکضرارلک

کضرزظ آزجلک/کااشکتلکشرزی کککککککککککککککککککککککککککککککککتررم کتزظکک:ککککککککککککککککککککککتلکجقل :کک -1

کجزهازظلککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککینز کککصار کهادآرزا 

ک

جشکتهزشههمکنکصاره ککککککککککککککک98صاره کهادههآرهزا کتهزکتزئهلکتهلکهدگزظهلکت،ااد،کترهمنه ،کرازرنشکظدخکتزی کنکتقززکنکجزرنهز کاهزیگدر کایکالههز ککک

 کصار کهادهآرزا کتمن کرت سهز کجزهازتکتدکریرشکرازنا کهادهآرزا کهارزظازیکایکبز کجمتکصدریاراکدزت کجشکتزشهمکنکرازرندهشکظخزرهمکارشه ک

کریر لکشزا ک

کک

کالزای کررککککککککککککککککککککککککرنآوزظبکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککادرظمکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککتدآزالآزجلکشرزی ککککککککککککک

تدرزی کدق کککککککککککککککککککککککککککککککککککتزک گزهشکازج کررکشدرن کجآزصهلکتزضد کتزکجقل کجذازیکظسق ککککککککککتآرزنآمگشکررکشدا کککککککککککککککککک

کتلکرظوز کازیکاززکرهذادکبق کجقدیرتکرصمر کظرزنمکک

عکتزاکتزکظفدکترم ککتلکظفضرآزکایکالزیتکتدظم کشم کچآزظچلکتزضدکتلکرظرقزاکصدریاراکظقزشمکشرداری کجا زرظمکضرمکضق کالددا کتزظاشک

کککنریاکصدریاراکشزا 

کرالم،کتزینخ،کرجضز کککککککککککک
ک

  


