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تازيخ1399/1/1:

» اصالحيٍ ضمارٌ  2فزآيىذ صذير مجًس احذاث ي بُزٌ بزداري اس جايگاٌ َاي عزضٍ بىشيه ي وفتگاس »
الف :مذارك السم جُت پذيزش متقاضي احذاث جايگاٌ عزضٍ بىشيه  ،وفتگاس تًسط ضزكت سوجيزٌ اي تًسيع فزآيردٌ َاي وفتي (بزوذ)

 -1دزخَاست هتثي هتلاضي تا ذهس ًطاًي دكيق هحل پيطٌْادي
 -2تػووَيس تساتووس اغوول سووٌد هالويووت زسوووي شهوويي يووا كووسازداد ٍا وورازي تٌ يوووي هساجوو ٍ ًْادّوواي ذيووست ٍ يووا
اسٌاد زسوي هِ هتضوي حق استفادُ ٍ تْسُتسدازي اش هحل پيطٌْادي هي تاضد.
 -3هسٍهووي هاهوول شهوويي پيطووٌْادي هحوول احووداش ّوووساُ تووا هط ػووا ج سا يووا ي  ) UTMهووِ تووِ ت ييوود
هٌْدس ًاظس ساشهاى ً ام هٌْدسي زسيدُ تاضد.
 -4تػَيس تساتس اغل ضٌاسٌاهِ ٍ هاز هلي ٍ هاز پاياى خدهت يا هعا يت دا ن
 -5ازا ِ ضص كطعِ عوس 3 × 4
 -6تاشديد شهيي پيطٌْادي تَس هازضٌاساى ضسهت شًجيسُ اي تَشي ) ٍ توويل سم ضوازُ ين جاًوايي

 -7ازا ووِ ت ييوود اٍليووِ ادازُ هوول زاّوودازي ٍ حووول ٍ ًلوول جووادُ اي تووساي هتلاضووياى احووداش دز خوواز اش هحوودٍدُ
خدها ضْسي

ب :معزفي متقاضي بٍ ضزكت ملي پخص تًسط ضزكت سوجيزٌ اي تًسيع ( بزوذ )

 -1ازا ِ هدازم هٌدز دز تٌد الف زديف  1الي  ) 7جْت ت ييد جاًوايي ٍ ًياشسٌجي هحل احداش ٍ زعايت سلف اًحػاز
ج :بزرسي تقاضا تًسط ضزكت ملي پخص فزآيردٌ َاي وفتي مىطقٍ فارس
ً -1ياشسٌجي هحل احداش ٍ تا يد جاًوايي احداش جايگاُ ٍ ازشياتي زيسن ٍ هَكعيت هواًي دز زاتطِ تا خطسا احتوالي

 -2طسح دز هويتِ هجازي عسضِ سَخت ضسهت هلي پ ص سآٍزدُ ّاي ًفتي هٌطلِ ازس
 -3استعالم غالحيت هتلاضي اش هساج ذيػالح استاًي تَس حساست ضسهت هلي پ ص سآٍزدُ ّاي ًفتي هٌطلِ ازس

 -4پاسخ دز خػَظ ت ييد يا عدم ت ييد تِ ضسهت شًجيسُ اي تَشي
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تسًد )
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د :اخذ استعالم َاي السم اس كليٍ ادارات ،ارگاوُا ي ساسماوُا در صًرت تأييذ ضزكت ملي پخص تًسط ضزكت سوجيزٌ اي تًسيع

َ -1اّي عدم اعتياد تِ هَاد ه دز
َ -2اّي عدم سَء پيطيٌِ هيفسي
 -3اخر استعالم اش ادازُ هل زاُ ٍ ضْسساشي استاى دز خػَظ تعييي هحل هَزد تلاضا اش ً س هحدٍدُ خدها ضْسي ٍ حسين ضْس

 -4اخر استعالم اش تٌياد هسوي اًلالب اسالهي دز خػَظ تعييي هحل هَزد تلاضا اش ً س استلساز دز طسح ّادي زٍستا
 -5اخر استعالم اش ضْسدازي شهيي ّاي ٍاك دز هحودٍدُ خودها ضوْسي )خ ت طودازي شهويي ّواي ٍاكو دز طوسح ّوادي زٍسوتاّا )خ
ضَزاي ّواٌّگي تسا ين اسوتاًدازي وازسخ ادازُ هول حفاظوت هحوي شيسوتخ ضوسهت تَشيو ًيوسٍي توسفخ ضوسهت آتفوا خ ضوسهت آب
هٌطلِ ايخ ضسهت ه اتسا خ ادازُ تعاٍىخ هاز ٍ ز اُ اجتوواعي توٌ وَز زعايوت هوادُ  87كواًَى هواز ٍ غودٍز َاّيٌاهوِ ايوٌوي خ هٌطلوِ 5
عوليا اًتلال اش ازس
 -6اخر هَا لوت اغوَلي هجتوو خودهاتي ز واّي اش ادازُ هول زاّودازي ٍ حوول ٍ ًلول جوادُ اي توساي شهويي ّواي خواز اش هحودٍدُ
خدها ضْسي ٍ طسح ّادي زٍستا

 -7هجَش ت ييس هازتسي تساي شهيي ّايي هِ دازاي هازتسي خدهاتي ٍ ت سيسا ضْسي ًوي تاضٌد.
 -8ازا ِ تعْد ًاهِ هحضسي هثٌي تس تَجيِ اكتػادي طسح احداش جايگاُ تٌام هتلاضي
 -9ازا ِ ًلطِ ّاي اجسايي طساحي ضدُ تَس هطواٍزيي هت ػوع خ هوْوَز توِ هْوس ضوسهت شًجيوسُ اي تَشيو ٍ اخور تا يديوِ سواشهاى
ً ام هٌْدسي ساختواى
ٌ) ضزايط احذاث جايگاٌ تحت پًضص ضزكتُاي سوجيزٌ اي تًسيع ( بزوذ )

 -1ازا ِ اغل هليِ هدازم ٍ پاسخ استعالم ّواي ت ييود ضودُ سواشهاى ّواي ذيوست هٌودز دز تٌود د) زديوف ّواي  1توا  9تَسو
ضسهت شًجيسُ اي تَشي تِ ضسهت هلي پ ص
 -2هعس ي هٌْدس ًاظس اش سَي ساشهاى ً ام هٌْدسي ساختواى
 -3تسزسي ًلطِ ّاي اجسايي ٍ ت ييد تَسو

ٍاحودّاي ذيوست د ز ضوسهت هلوي پ وص ٍاحودّاي خودها

ٌوي هٌْدسويخ HSE

ٍ ساهاًِ َّضوٌد سَخت)
 -4هعس ي هتلاضي اش جاًة ضسهتْاي شًجيسُ اي تَشي توِ ادازُ هول تعواٍىخ هواز ٍ ز واُ اجتوواعي توِ ّووساُ يون ًسو ِ ًلطوِ اجسايوي
ت ييد ضدُ تِ هٌ َز پيص تيٌي هَازد حفاظت ٌي ٍ تْداضت هاز ٍ زعايت هادُ  87كاًَى هاز ٍ ت ييد ًلطِ ّاي اجسايي

 -5ازا ِ ًلطِ ت ييد ضدُ ًْايي تَس ادازُ هل تعاٍىخ هاز ٍ ز اُ اجتواعي اش جاًة ضسهت شًجيوسُ اي تَشيو توِ ضوسهت هلوي پ وص
سآٍزدُّاي ًفتي هٌطلِ ازس
ٍ -6ازيص ٍديعِ حسي اًجام هاز تِ هثلغ پاوصذ ميليًن ريال تَس هتلاضي تِ حساب ضوازُ  92000501/87تا ضٌاسِ پسداخت 3720275
ًصد تاًن هلت تٌام ضسهت هلي پ ص سآٍزدُ ّاي ًفتي
-7غدٍز هَا لت اغَلي احداش تِ هد يكسال تِ ًام هتلاضي تحت پَضص ضسهت شًجيسُ اي تَشي

تسًد ) تَس ضوسهت هلوي پ وص

سآٍزدُ ّاي ًفتي هٌطلِ ازس
ً -8وايٌدُ ضسهت شًجيسُ اي هي تايست دز هسحلِ 70دزغد پيطس ت يصيوي تِ هٌ َز تجْيص جايگواُ توِ سواهاًِ َّضووٌد سوَختخ
پيگيسي ّاي الشم زا اش طسيق ٍاحد هعاًٍت تاشز اًي ٍ ٍاحد ساهاًِ َّضوٌد سَخت تعول آٍزد.
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تًضيحات:
* دز هساحل 50خ 25خ خ 99 ٍ 75دزغد پيطس ت يصيوي تا اعوالم ضوسهت شًجيوسُ اي تَشيو تػوَز هوتوَب ًسوثت توِ تاشديود ٍ تسزسوي
هساحل ساخت ٍ ساش اكدام خَاّد ضد.

* هليِ هساحل احداش هي تايست تحت ً از ضسهت شًجيسُ اي تَشي خ هٌْدس ًاظس هعس ي ضدُ اش ساشهاى ً ام هٌْدسي خ هعاًٍت
تاشز اًيخ ٍاحدّاي خدها

ٌي هٌْدسي خ  ٍ HSEساهاًِ َّضوٌد سَخت ضسهت هلي پ ص اًجام پريسد.

* ًػة تجْيصا طسح هْاب  ) Stage I , IIالصاهي تَدُ ٍ اجساي ساهاًِ ديسپچيٌگ دز جايگاّْا هي تايست تِ ًحَي تسًاهِ زيصي
سددهِ اهواى اًتلال ديتا دز آيٌدُ جْت تْسُ تسدازي ضسهت هلي پ ص ساّن تاضد.
* چٌاًچِ پس اش اًلضاي يوسال اش تازيخ غدٍز هَا لت ًاهِ هرهَزخ جايگاُ هَزد تلاضا تِ تْسُ تسدازي ًسسيدُ تاضدخ توديد هَا لت ًاهِ
غادزُ دز غَز تسٍش زساًي استعالم ّايي هِ هْلت آى هٌلضي سديدُ ٍ ّوچٌيي اخر َاّيٌاهِ هعتثس تَس هتلاضي دز اهس حفاظوت
ٌي ٍ تْداضت هاز اش ادازُ هل تعاٍىخ هاز ٍ ز اُ اجتواعيخ غس اً تساي دٍهستثِ ضص هاِّ دز كثال اخر هثلغ دييست ميليًن رياال توساي
ضص ماٍَ مزتبٍ ايل ٍ هثلغ چُارصذ ميليًن ريال تساي ضص ماٍَ مزتبٍ ديم تعٌَاى ٍجِ التصام ًاضي اش ت لف اش اًجام تعْدا هتلاضوي
كاتل اًجام خَاّد تَد.
* هليِ هساحل ساخت جايگاُ هي تايست هطاتق تا ًلطِ ّاي هػَب ٍ ت ييد ضدُ اٍليِ غَز پريس تِ تاضد.

ي -ضزايط صذير مجًس بُزٌ بزداري اس جايگاٌ
 -1اخر استعالم تْسُ تسدازي اش ادازُ هل تعاٍى خ هاز ٍ ز اُ اجتواعي استاى تَس ضسهت شًجيسُ اي تَشي تِ هٌ َز غدٍز َاّيٌاهوِ ايوٌوي توِ ًوام
هتلاضي

 -2اخر استعالم تْسُ تسدازي اش ادازُ هل زاّدازي ٍ حول ٍ ًلل جادُ اي استاى تَس ضسهتْاي شًجيسُ اي تَشيو توساي آًدسوتِ اش
جايگاّْا ي هِ دز كالة هجتو خدهاتي ز اّي احداش سديدُ اًد.
-3ازا ِ اكسازًاهِ تَس ضسهت شًجيسُ اي تَشي هثٌي تس ساخت جايگاُ طثق استاًدازد ّا ٍ دستَزالعول ّاي هستَطوِ هوَزد ت ييود
ضسهت هلي پ ص ٍ از اى ّاي ذيست
 -4اعالم آهاد ي ضسهت شًجيسُ اي تَشي

جْت تْسُ تسدازي اش جايگاُ احداش ضدُ تِ ضسهت هلي پ ص تِ ّوساُ توويل سم ّاي َاّي ًاشل ٍ

ساهاًدّي پريسش دزخَاست
 -5تاشديد اش جايگاُ احداش ضدُ ٍ توويل غَزتجلسِ تْسُ تسدازي تَس ٍاحدّاي ذيست ضسهت هلي پ ص هعاًٍوت تاشز واًي خ هٌْدسوي
سآٍزدُ ّا خدها هٌْدسي خ ٍ HSEساهاًِ َّضوٌد سَخت )
 -6استعالم اش ٍاحدّاي ذيست

خدها هٌْدسيخ HSEخ ساهاًِ َّضوٌد سَختخ هٌْدسي سآٍزدُ ّا ٍ آهَشش ) جْت تْسُ تسدازي

 -7ازسال َاّي ًاشل ٍ سم ساهاًدّي پريسش دزخَاست جايگاُ تِ هديس طسح ضسهت ّاي شًجيسُ اي تساي ت ػيع هد سٍش
 -8ازسال ًاهِ عولياتي ًوَدى جايگاُ ٍ ت ييد ضسٍع عاليت زسوي تَس هعاًٍت تاشز اًي ضسهت هلي پ ص سآٍزدُ ّاي ًفتي هٌطلِ وازس
تِ ًاحيِ هستَطِ
تًضيحات:

* هٌ َز اش ضسهت شًجيسُ اي تسًد )خ ضسهت شًجيسُ اي تَشي

سآٍزدُ ّواي ًفتوي هواي هوي تاضود هوِ ليسوت آًْوادز سوايت

ضسهت هلي پ ص تِ آدزس  httpS://commerce.niopdc.irكاتل زؤيت است.
« معايوت باسرگاوي »
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