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 خدمات نظافت و جمع آوري و دفن بهداشتي زباله هاي شهري شهر بافقخالصه مناقصه 
 گونگي ارائه پيشنهادها چ 1-1

 برنامه زمانبندي  1-3-1

 .کارفرما اختيار دارد که تاريخ را تغيير دهد که در اين صورت پيشنهاد دهندگان را مطلع خواهد نمود
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 اسناد شركت در مناقصه  1-3-5

 (03232420200: تلفن تماس واحد امور قراردادها)  .مراجعه نمايند شهرداري بافقدريافت اوراق مناقصه به شرکت کنندگان می بايست جهت ( الف

پيشنهاد دهندگان بايستی اسناد شرکت در مناقصه که شرح آن در قسمت چارچوب پيشنهادات همين بخش آمده است را نهايتاا  تاا آخار وقات اداري     ( ب

در . ارسال نمايند 7581521888: کدپستی -شهرداري بافق -ميدان امام حسين -بافققيد شده به آدرس ( 1جدول )اقصه تاريخی که در برنامه زمانبندي من

 .ضمن پيشنهادها بايستی مهر و موم شده باشند و نبايد بصورت بسته هاي باز ارائه شوند

 :پاكت الف ، ب ، ج و د به شرح ذيل ارائه گرددبايست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و در چهار  كليه اسناد مناقصه مي 

 :قرارداده شود عبارتند از ( الف)مدارک و اسنادي كه بايد در پاكت ( 1

  نامه شرکت در مناقصه رونوشت و اصل ضمانت( الف

شعبه  تجارتبانك  20240052200بايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاري  می باشدکه می ريال 1.100.000.000مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 

 .باشد يا اوراق مشارکت نامه بانكی بافق به نام شهرداري بافق و يا به صورت ضمانت

 :قرارداده شود عبارتند از ( ب)مدارک و اسنادي كه بايد در پاكت ( 5

شايان ذکر است . دهنده براي اسناد مالی و تعهدآوررونوشت مصدق اساسنامه و تصوير آگهی آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پيشنهاد ( الف

 .که موضوع اساسنامه ضرورتا  بايد با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد

 تائيديه از اداره کار در رابطه با کارکرد سال هاي گذشته(  ب

صول اطمينان از آگاهی پيشنهاد دهنده به امضاء و که جهت حشرايط خصوصی و  قرارداد تيپ امضاء شده شهرداري بافق، دعوتنامه شرکت در مناقصه( ج

 ممهور شده است آن هامهر در ذيل 

 سهکليه اسناد مربوط به ارزيابی پيشنهادات مطابق با پيوست ( د

 .به بعد داراي اعتبار می باشد 04/02/58گواهی رضايت از تاريخ . گواهی رضايت از شهرداري بافق بابت انجام فعاليت هاي گذشته( ه

 مقاديرقيمت و برگ پيشنهاد قيمت به همراه جدول آناليز : شامل( ج)پاكت ( 3
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پاکت الف و ب و ج می باشد که بايد بر روي آن نوع مناقصه، نام شرکت پيشنهاد دهنده، آدرس کامال پساتی، تلفان و فااکک شارکت      : پاكت د شامل( 4

 .ددپيشنهاد دهنده، تاريخ تهيه والک و مهر شده تحويل دبير خانه گر

 :تعهدات پيمانكار

 .نيروي كاري بر اساس حجم قرارداد را در اختيار داشته باشدنفر  06پيمانكار موظف است حداقل  -1

 .باشدو تاييد ناظر اخراج و بكارگيري هر نيرو بايد با هماهنگی ناظر : 1تبصره 

معادل حداقل دستمزد تعياين   به ازاي هر نفر کارگر تامين نشده ،يمانكار را پکارفرما  چنانچه پرسنل موجود پيمانكار به تعداد الزم  تامين نگردد:  2بصره ت

 .نمايدمی کارفرما در صورت تكرار اقدام به فسخ قرارداد  وو از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد  نمايدمی شده توسط شوراي عالی کار،جريمه 

ر نمی کاهد و در صورتی که براي انجام نظافت ساط  شاهر باه نياروي بيشاتري نيااز باشاد        تعداد نيروي ذکر شده هيچگونه مسئوليتی از پيمانكا: 3تبصره

 .پيمانكار بايستی آن را تامين نمايد

ضمنا سنوات كاري نيرو در پرداختت  و  مالک محاسبه هزينه هاي حقوق و دستمزد پرسنلي كاركنان براساس ضوابط اداره كار مي باشد -5

 . الزامي مي باشد طرح طبقه بندي حقوق لحاظ گردد و

 .می بايست با هماهنگی دستگاه نظارت نسبت به تشكيل جلسه با کارگران و تعيين نماينده کارگران اقدام نمايدپيمانكار در ابتداي کار ( 3-1

وقی را قبال از پرداخات   و فيش حقا نسبت به تهيه يك دستگاه حضور و غياب اقدام نمايد و ماهانه پرينت ليست حضور و غياب  موظف استپيمانكار ( 3-2

، تعطيل کاري ها و شبكاري ها اعمال گردد و در صورت عادم ارائاه   ها ، اضافه کاريحضور و غياب به کارگران ارائه نمايد و براساس ليستحقوق و دستمزد 

سر می گردد و در صورت تكرار، قرارداد ريال از صورت وضعيت پيمانكار ک 2.000.000به کارگران به ازاي هر نفر مبلغ و فيش حقوقی ليست حضور و غياب 

راضای را  به صورت يكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار به نفع کارفرما ضبط می گردد و پيمانكاار حاق هيچگوناه اعت   

يست تاييد شده می باشد که پيمانكار حق هاي  کوناه   تاييد ليست حضور وغياب وکارکرد برعهده نماينده کارفرما می باشد وپرداخت طبق ل .نخواهد داشت

 اعتراضی ندارد

 در صورت شكايت کارگر از پيمانكار به مراجع قانونی به جهت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و يا عدم پرداخت پايه سانوات ياا عادم پرداخات    ( 3-3

رداد به صورت يكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت ناماه حسان انجاام تعهادات     حقوق و مزايا و غيره و محكوم شدن پيمانكار از سوي مراجع قانونی، قرا

 .گونه اعتراضی را نخواهد داشت و کارفرما در اين مورد هيچگونه مسئوليتی نخواهد داشتپيمانكار به نفع کارفرما ضبط می گردد و پيمانكار حق هيچ

کاه ايان سااعت     براي نيروهاي تحت امر درنظر بگيردروز تعطيل کاري  220و حداقل ري ساعت اضافه کا 3200پيمانكار موظف است ماهانه حداقل ( 3-4

در صورت عادم  . ماهانه براساس مقدارکارکرد نيروها و تاييد ناظر بايد پرداخت گردد و پيمانكار در قيمت پيشنهادي لحاظ نمايدو تعطيل کاري اضافه کاري 

يت به نفع شهرداري کسر خواهد شد و در صورتی که ميازان اضاافه کااري هاا و تعطيال      از صورت وضع و حداقل تعطيل کارياضافه کاري  حداقل پرداخت

ه اي بابات آن  کاري ها مطابق با کارکرد کارگران از حداقل فوق الذکر تجاوز نمايد پيمانكار موظف به پرداخت آن می باشد و کارفرما هيچگوناه مبلاغ اضااف   

 .پرداخت نمی کند

 .نفر می باشد 11نفر و تعداد کارگران شب کار  20و تعداد کارگران روز کار  نفر 4نفر و تعدادراننده هاي شب کار 12ي روزکار ها تعداد راننده( 3-2

هياناه  اضافه بر حقوق و مزاياي ما ريال2.000.000نفر از رانندگان مبلغ8وبه  ريال 4.000.000نفر از راننده ها ماهيانه مبلغ  7پيمانكار می بايست به ( 3-1

 .پرداخت نمايدبه عنوان کارانه 

به دستگاه نظارت اقادام نماياد و   ( به پيوست قرارداد ) مشخصات کارگراناز تاريخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه ليست  پکروز  12پيمانكار می بايست ( 3-8

 .وانين و مقررات نسبت به اصالح ليست اقدام نمايددر صورت عدم تاييد توسط دستگاه نظارت، پيمانكار می بايست مطابق نظر دستگاه نظارت و ق
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 .نمايد هاتحويل نيرودر صورت تشخيص ريال بن کاال بابت مراسم خاص با هماهنگی ناظر  4.000.000پيمانكار موظف است ساليانه ( 3-7

رياال پرداخات نماياد و مجموعاا       2.000.000لغ پيمانكار موظف است به هر کداميك از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت مب( 3-5

 .    ريال در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد 20.000.000مبلغ کل 

هيچگوناه اضاافه بهاايی باه      57بابت افزايش حقوق کارگران در سال ، بايستی توسط پيمانكار در نظرگرفته شود و 1357ميزان افزايش حقوق سال ( 3-10

 .هيچگونه مسئوليتی برعهده کارفرما نمی باشدو پيمانكار تعلق نمی گيرد 

در صورت عدم  .ماه يك بار انجام شودشش و نصب شب رنگ مخازن هر  انجام شود ماه يك نوبت4هرمی بايست بصورت حمل زباله شستشوي گاريها  -3

 .ريال بابت هر دستگاه جريمه می گردد 2.000.000در هر نوبت مبلغ  نصب شبرنگشستشو و 

در غير اينصورت باراي هار نوبات     .وظف می باشد روزانه نسبت به تهيه کيسه زباله جهت جايگاه هاي زباله ثابت به غير از پارکها اقدام نمايدپيمانكار م -4

 .ريال بصورت جريمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد 2.000.000مبلغ 

را که از طرف کارفرما ابالغ می شود را باه نحاو احسان    ( عيد نوروز و ايام محرم)پيمانكار موظف است کارهاي اضافی مورد نياز کارفرما در مواقع خاص -2

 .  انجام دهد و پيمانكار بايد هزينه هاي مذکور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد

 .توسط پيمانكار جمع آوري و حمل گردد می بايستغير ساختمانی و خاکروبه هاي نخاله هاي  -1

انجام امورات مورد پيمان خللی بوجود نيايد ،خاک و نخاله هاي مازاد ساختمانی متعلق به سازمانهاي ديگر و ياا  در صورتی که يمانكار مجاز است در پ  -8

 .بخش خصوصی را نيز در قبال اخذ هزينه متعلقه ازصاحب آن جمع آوري و به محلهاي تعيين شده انتقال دهد

در غيار   .تابلوهاي راهنمايی و رانندگی و راهنماي مساافرين در ساط  شاهر اقادام نماياد      نوبت نسبت به شستشوي يك  پيمانكار موظف است سالی  -7

 .ريال بصورت جريمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد 30.000.000اينصورت براي هر نوبت مبلغ 

کارگران  به جليقه شبرنگ کارگري ،ماسك24 دستكش،جفت 12 دو جفت کفش، پيمانكار متعهد است نسبت به تحويل حداقل سالی دو دست لباس، -5

 .اقدام نمايد

 .پيمانكار موظف است دستگاه کارتكک نصب نموده و کليه امور حضور و غياب و مرخصی پرسنل خود را انجام دهد وفيش حقوقی تهيه نمايد  -10

% 20ضامانتنامه معتبار باانكی معاادل      ا اراياه بمخصوص حمل زباله شهرداري (فرم دار)استاندارد  آالت ماشين زباله ازحمل پيمانكار می تواند جهت  -11

تهياه   هبا  بايد نسابت .   آنها نباشداز  استفاده قادر به  ،پيمانكار بعلت خرابی ماشين آالت مذکورضمنا  چنانچه .استفاده نمايدقيمت کارشناسی ماشين آالت 

می باشد که  ريال80.000.000به مبلغ شين آالت براساس نظريه کارشناسی کرايه ما ضمنا . نمايدجهت انجام مفاد پيمان  اقدام  مورد نياز خودماشين آالت 

ريال بصاورت   3.000.000در صورت عدم جايگزين روزانه مبلغ  .و از صورت وضعيت ماهانه کسر نمی گردد پيشنهادي کسر نمايد قيمتپيمانكار بايستی از 

 .جريمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد

محل پارکينك شهرداري پارک شده و پيمانكار موظف است پارکينك مناسبی براي بقيه ماشين آالت خود در در از سوي کارفرما ی ماشين آالت تحويل -12

 .ضمنا  پيمانكار حق استفاده از ماشين آالت شهرداري در دو شيفت کاري ندارد. نظر بگيرد 

جهت جمع دستگاه کاميون بنز خاور مناسب  يكپيمانكار موظف است عالوه برتجهيزات که از طرف کارفرما در اختيار او قرارمی گيرد نسبت به تهيه   -13

رو ياك دساتگاه خاود    نيز جهت حمل نخاله و خاکهاي اضافی ايستگاه هااي زبالاه و   و يك دستگاه نيسان کمپرسی آوري زباله شب و يك دستگاه بنز خاور

باشادکه   کارکرد مفياد داشاته   ساعت10روزانه حداقلدر طول مدت قرارداد  (مبارز 111)مورد تاييد دستگاه نظارت به باال و  51مدل  جاروب مكانيزه مدرن

 .هزينه آن برعهده پيمانكار می باشد والزامی می باشد

 خودروهاي فوق سندآن به نام شرکت يااجاره نامه محضري يكساله باشد( الف
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 قدرت کافی بوده و از آلوده نمودن محيط شهري جلوگيري نمايد که در صورت عدم تاييد خودروتوساط نااظر،   مكانيزه بايد داراي توان وجاروب خودرو ( ب

 .پيمانكار موظف به تهيه خودرو مورد تاييد می باشد

 وي ريال پيمانكار جريمه می گردد و از صاورت وضاعيت   5.000.000 در روز ،روزانه مبلغجاروب کارننمودن دستگاه  در صورت عدم کارايی مفيد و :تبصره

 .ريال از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد 3.000.000و در صورت نداشتن يا عدم تاييد دستگاه هاي ديگر از طرف ناظر روزانه مبلغ  کسر خواهد شد

 .در پارکينگ می باشدالت پيمانكار آ تنظيم و امضاء قرارداد منوط به مستقر شدن ماشين( ه 

 . مسئوليت هرگونه خسارت وارده به کارکنان و وسايط نقليه و شهروندان که توسط پيمانكار انجام شود بعهده پيمانكار می باشد  -14

عهده پيمانكار می  هر گونه خسارت و موارد ديگر که از طرف پيمانكار در سال انجام قرارداد صورت گرفته باشد و در سنوات آينده مشخص گردد بر: تبصره 

 . باشد 

 .قيد شده  بعهده پيمانكار می باشد( تعهدات کارفرما) تامين کليه وسايل کار از قبيل فرغون، بيل، جارو و غيره بجز مواردي که در ماده هشتم پيمان -12

زينه هااي آن را در قيمات پيشانهادي    ماهه اول قرارداد تهيه و ه1دستگاه گاري طبق نمونه موجود در سط  شهر در  10پيمانكارموظف است تعداد  -11

 .درصد از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد 12و در غير اينصورت شهرداري راسا  اقدام و هزينه آن را به اضافه  لحاظ نمايد

ه افزايش ساط  معاابر و   هرگونه افزايش سط  معابر اعم از کوچه و خيابان و جمع آوري زباله در حجم قرارداد لحاظ می شود و شهرداري بابت هرگون -18

 اماکن درمحدوده تعريف شده قرارداد مبلغی درطول قرارداد پرداخت نخواهد نمود

. دستگاه خودرو سنگين در قيمات پيشانهادي لحااظ نماياد     12 با توجه به نياز شهرداري جهت خدمات نقليه پيمانكار موظف می باشد خدمات بابت -17

 .خدمات شامل تامين راننده می باشد

ريال قبل از عقد  1.000.000.000اختيار پيمانكار قرار خواهد داد و در ازاي آن ضمانت نامه بانكی به مبلغ ا وسايط و ابزار مشروحه ذيل را درکارفرم -15

به  قرارداد از پيمانكار دريافت می نمايد که در پايان قرارداد در صورت سالم بودن دستگاه ها و ماشين آالت و تاييد آن توسط دستگاه نظارت

 .پيمانكار عودت داده می شود

 دستگاه  بدون اننده   2بنز مخصوص حمل زباله                          -1 -20
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 جدول آناليز قيمت پيمانكار : 1شماره جدول

 قرار مي گيرد( ج)كه به همراه قيمت پيشنهادي درپاكت 

 

 (ريال)حدبهاي وا تعداد درماه واحد مقدار شرح
مبلغ کل 

 (ريال ) ماهيانه

مبلغ کل 

 (ريال)ساليانه

    36 مترمربع 300266 نظافت خيابانهاي اصلي

    36 مترمربع 309766 نظافت خيابانهاي فرعي

    4 مترمربع 1302206 نظافت كوچه ها

جمع آوري زباله ها بصورت 

 مكانيكي
    36 تن 19

    36 تن 0 جمع آوري زباله ها بصورت دستي

    36 دستگاه 12 خدمات نقليه

   (:ريال ) جمع كل      

 (:ريال ) به حروف ساليانه كل  مبلغ

 

 .كليه مقادير جدول فوق بصورت تقريبي مي باشد و در صورت افزايش مقادير هيچگونه مبلغ اضافه اي به پيمانكار پرداخت نمي گردد :تذكر

 :آدرس دقيق

 :شماره حساب                                  :شماره تلفن همراه                                 :             شماره تلفن

 :تاریخ:                                                نام، نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده
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 نحوه ارزيابي پيشنهادها

 1 جدول

 امتيازکسب شده سقف امتياز ارزيابیمالک  رديف

  37 سوابق کاري واجرايی 1   

  22 توان تجهيزاتی 2   

  22 توان مديريتی  3   

  12 تاييديه مالی 4

  100 جمع          

 

 بدون ارائه اسناد هي  گونه امتيازي منظورنمی گردد    -

ت به ارائه مستندات الزم وکافی اقدام وپک ازمهروامضاء به همراه اسناد پيمانكارموظف است براساس معيارهاي ارزيابی جدول فوق نسب -

 .مناقصه درپاکت الف عودت نمايد

الزم به ذکراست درصورت عدم ارائه مدارک ومستندات کارفرما دررديا تاييد صالحيت پيمانكار مختارمی باشد ومناقصه گرحق هيچگونه 

 اعتراضی رانخواهدداشت

 امتياز 06(:قيمت پيشنهادي)جول جهت بازنمودن پاكت حداقل امتياز قابل قب -
 

 (امتياز  30)  سوابق كاري:الف        

همراه با رضايت نامه از )، انجام گرفته است محاسبه می گردد 1358تا مرداد ماه سال  1352ر براي حداکثر پنج کار مشابه که از سال امتياز سابقه کا

الزم به ذکر است که ارائه قراردادهاي مربوطه به هر کار بايستی  .نگردد، قرارداد مورد لحاظ قرار نگرفته و امتياز ندارد و چنانچه رضايت نامه ارائه( کارفرما

 .ضميمه مدرک بوده و شرکت کننده در مناقصه نسبت به تكميل جدول زير اقدام نمايد

 سوابق كاري: 5جدول 

 امتياز کل تعداد پروژه امتياز قرارداد رديف

   12 با حداقل مبلغ قرارداد بيست ميليارد ريال مرتبطازاي انجام هر پروژه به  1

   10 با حداقل مبلغ قرارداد ده ميليارد ريال تا بيست ميليارد ريال  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  2

   8 ل با حداقل مبلغ قرارداد پنج ميليارد ريال تا ده ميليارد ريا مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  3

   2 با حداقل مبلغ قرارداد دو ميليارد ريال تا پنج ميليارد ريال مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  4

   12 قرارداد پنج ميليارد ريالهر با حداقل مبلغ  غير مرتبطپروژه  دوبه ازاي انجام  2

  جمع امتياز
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 ((مناقصه گران(سابقه اجرائي)فرم ارزيابي تجربه))

 العات بخشهاي مشخص شده باعالمت ستاره درجداول ذيل تكميل گردداط:1توضي 

پيمانهاي انجام شده قبلی مالک  و باشد موردنظر1358تا مرداد ماه سال  1352از سال اطالعات مربوط به پيمانهاي جداول ذيل صرفامی بايست :2توضي 

 .امتيازدهی نخواهد بود

می بايست ضميمه اين فرم گردددرغيراينصورت (نمونه قراردادهايی که مبلغ پيمان درآن ذکرشده باشد) مدارک ومستندات مرتبط باپيمانهاي ذيل:3توضي 

 .قداعتباربوده وامتيازي براي مناقصه گردرنظرگرفته نمی شودااظهارات ذکرشده دراين جدول ف

 امتيازي تعلق نمی گيرد هادرفرمها ذکرنشده باشدالزامی بوده و به قراردادهايی که مشخصات ان براي هر قرارداد تكميل فرمهاي ذيل:4توضي 

 

 فرم ارزيابي كار مرتبطنمونه 

 شرکت(: پيمانكار)نام مناقصه گر 

 :موضوع پيمان اول*

 

 

 :محل اجراي پيمان*

 :مدت پيمان*  :تاريخ انعقاد پيمان*

 ريال:                           مبلغ پيمان*  :نام کارفرما*

 :نمابرکارفرما* :تلفن کارفرما*

 :آدرس کارفرما*

 اتمام يافته است                                        جاري است:وضعيت پيمان* 

 

 

 

 فرم ارزيابي كار غير مرتبطنمونه 

 شرکت(: پيمانكار)نام مناقصه گر

 :موضوع پيمان اول*

 

 

 :محل اجراي پيمان*

 :مدت پيمان*  تاريخ انعقاد پيمان*

 ريال:                           مبلغ پيمان*  کارفرمانام *

 :نمابرکارفرما* :تلفن کارفرما*

 :آدرس کارفرما*

 اتمام يافته است                                        جاري است:وضعيت پيمان* 

* 
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 توان تجهيزاتي: 3جدول

 امتيازکسب شده سقف امتياز نوع وسيله رديف
  10 کاميون بنزخاوردستگاه  2 2   

  12 خودرو جاروب 3

  22               جمع کل
 

 (يا اجاره خط محضري سند.)محاسبه می گردد درصورتی که ماشين آالت درتملك شرکت باشند سقف امتياز -

 (اجاره خط بنگاهی.)محاسبه می گردد نصف امتياز درصورتيكه ماشين آالت دراجاره شرکت باشند -

 اجاره نامه محضري يك ساله الزامی است  مالكيت يا سند يرارائه تصو -

 .باشد به باال 51خودرو جاروب مدل ه باال باشد و ب 82 مدل خاور -

 توان مديريتي: 4جدول

 امتيازکسب شده سقف امتياز تعداد تحصيالت رديف

  2 1 (ليسانک مالی يا بازرگانی ) مدير مالی  1
  1 1 کارشناس محيط زيست 2

  4 2 ديپلم فوق 

  8 خدمات 2داشتن رتبه  3

  22 جمع امتياز       
 

داراي ساابقه پرداخات    يا و(مده باشدآمشروط به اينكه قبل ازانتشار آگاهی به عضويت هيئت مديره در) هيئت مديره بوده کادرمديريتی بايستی عضو:تبصره

ضمن ارتباط کاري  در ارائه مدارک مربوط به حق بيمه الزامی است و باشد وضوع قراردادمحل م در بواسطه کار يا و حداقل يكسال حق بيمه توسط پيمانكار

 .پيمانكار قطع شده باشد انها با

 (امتياز  12)توان مالي  :2جدول

 امتياز : شود مي تعيين گذشته متوسط گردش مالي سه سال براساس پيمانكاران ابي توان مالييارز رديف

 12 يليارد ريالم 30گردش مالی حداقل  1

 11 ميليارد ريال 30ميليارد ريال تا  20گردش مالی حداقل  2

 7 ميليارد ريال 20ميليارد ريال تا  10گردش مالی حداقل  3

 4 ميليارد ريال 10ميليارد ريال تا  2گردش مالی حداقل  

  :امتياز كسب شده

شركت خود را كه به تاييديه بانك مورد نظر رسيده است را ارائه نمايد كه  70و  72، 74پيمانكار بايستي گردش مالي حساب سالهاي : تبصره

 . در صورت عدم ارائه، امتيازي تعلق نمي گيرد

 


