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 رونذ مشاركت بخش خصوصي در احذاث، نگهذاري و بهره برداري از

 اركهارفاهي بين راهي و تير پ –مجتمع هاي خدماتي 
 

 
اسائٍ دسخًاست سشمايٍ گزاس) با روش وشيوي ي مًلؼيت دليك صميه پيطىُادي،محًس،ويلًمتش ي   . 1

ن مشبًطٍ  ي ثبت سمت ي مطخصات صميه( بٍ اداسٌ ول ساَذاسي ي حمل ي ومل جادٌ اي استا

 . G4B.IR دسخًاست دس دسگاٌ ملي مجًصَاي وطًس بٍ آدسس:

بشسسي ايليٍ دسخًاست تًسط واسضىاس ريشبط اداسٌ ول استان بشابش ضشايط ي ضًابط مًجًد دس  . 2

 اصالحيٍ طشح جامغ خذمات سفاَي بيه ساَي.

ؼييه صمان باصديذ تًسط وميتٍ مىان يابي استان)حذاوثش ظشف مذت يه دس صًست تاييذ ايليٍ،ت . 3

 َفتٍ) اص تاسيخ اسائٍ دسخًاست(.

 باصديذ اص محل پيطىُادي تًسط وميتٍ مىان يابي اص لحاظ بشسسي ضشايط ي ضًابط ايمىي،فىي ي ...  . 4

مات ايليٍ   دس صًست تائيذ تًسط وميتٍ مىاويابي استان، تىميل فشم مطخصات صميه ي اخز استؼال . 5

 ) اصجملٍ وحًٌ تاميه آب،محيط صيست ي ...(.

دس صًست اخز ي اسائٍ پاسخ استؼالم ياد ضذٌ، تىميل مذاسن سشمايٍ گزاس )فشم مطخصات   . 6

 ي تؼُذ وامٍ(. 2ي  1صميه،وشيوي ضماسٌ 

طشح مًضًع دس وميسيًن صذيس مًافمت اصًلي اداسٌ ول ساَذاسي ي حمل ي ومل جادٌ اي استان  . 7

 طٍ ي اػالم وتيجٍ بٍ سشمايٍ گزاس.مشبً

دس صًست تاييذ،پشداخت تؼشفٍ صذيس مًافمت اصًلي بٍ حساب ساصمان ي اسائٍ آن بٍ اداسٌ ول  . 8

 استان.

صذيس مًافمت اصًلي ياػالم آن بٍ سشمايٍ گزاس ي سايش اسگاوُا ي مشاجغ ريشبط جُت پاسخ  . 9

ملي پخص فشايسدٌ َاي وفتي استؼالمات مًسد وياص اصجملٍ ساصمان امًساساضي،ضشوت 

مىطمٍ،ضشوتُاي آب،بشق ي گاص مىطمٍ اي،ساصمان ميشاث فشَىگي صىايغ دستي ي گشدضگشي 

استان،بخطذاسي، اداسٌ ول ساٌ ي ضُشساصي، دبيشخاوٍ واسگشيٌ تخصصي ي امًس صيشبىائي ساٌ ي 

  ضُشساصي ي ...(
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دستگاَُاي ريشبط بٍ اداسٌ ول اسائٍ پاسخ استؼالمات ي يا مجًصَاي اخز ضذٌ  اص مشاجغ ي  . 11

ساَذاسي ي حمل ي ومل جادٌ اي استان ي تُيٍ ومطٍ َاي جاومائي ي ساٌ دستشسي ي بشوامٍ 

 صماوبىذي ػمليات احذاث تًسط سشمايٍ گزاس ي اسائٍ بٍ اداسٌ ول استان.

اي  بشسسي ي تاييذ ومطٍ جاومائي ي ساَُاي دستشسي تًسط اداسٌ ول ساَذاسي ي حمل ي ومل جادٌ  . 11

 استان مشبًطٍ .

 مؼشفي مُىذس واظش بٍ  اداسٌ ول ساَذاسي ي حمل ي ومل جادٌ اي استان مشبًطٍ. . 12

ضشيع ػمليات ساخت ي ساص بش اساس پشياوٍ ساخت صادس ضذٌ اص بخطذاسي يا ضُشداسي محل ي  . 13

 ومطٍ سايت پالن تاييذ ضذٌ.

ئٍ گضاسش پيطشفت فيضيىي وظاست بش ػمليات ساخت بش اساس دستًسالؼمل وظاست بش ساخت ي اسا . 14

 بش اساس فشم َاي طشاحي ضذٌ.

اتمام ػمليات ساخت ي ساص ي صذيس پشياوٍ بُشٌ بشداسي تًسط اداسٌ ول ساَذاسي ي حمل ي ومل  . 15

 جادٌ اي استان مشبًطٍ.

 

 

 


