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 خدمات نظافت و جمع آوري و دفن بهداشتي زباله هاي شهري شهر بافقمناقصه خالصه 
 برنامه زمانبندي  1-3-1

 .شنهاد دهندگان را مطلع خواهد نمودکارفرما اختيار دارد که تاريخ را تغيير دهد که در اين صورت پي

 شنهاديپ يدرخواست برا يزمانبند: 1جدول
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 02/20/89مورخ  پنج شنبهروز  مهلت دريافت اسناد از امور قراردادهاي شهرداري نآخري 1

 00/20/89مورخ  شنبهروز  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت 2

 03/20/89مورخ  شنبهيكروز   بازگشايي پاكتها 3

 

 اسناد شركت در مناقصه  1-3-0

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

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

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

 .دضمن پيشنهادها بايستی مهر و موم شده باشند و نبايد بصورت بسته هاي باز ارائه شون

 :در چهار پاكت الف ، ب ، ج و د به شرح ذيل ارائه گرددبايست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و  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 بافق به  تجارتبانك  20240052200بايست يا به صورت واريز نقد به حساب  می باشدکه می ريال 2.220.000.000مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 

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

 :قرارداده شود عبارتند از ( ب)مدارک و اسنادي كه بايد در پاكت ( 0

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

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

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

ت حصول اطمينان از آگاهی پيشنهاد دهنده به امضاء و که جهشرايط 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 02/04/57گواهی 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

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( 0

 .گردد پيشنهاد دهنده، تاريخ تهيه والک و مهر شده تحويل دبير خانه
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 :هاي كارفرماي شرح  نياز مند 2-1

 :شرح  نيازمنديها و اقداماتی که پيمانكار می بايست انجام دهد به شرح ذيل می باشد

د که شاخ و برگ درختان نيز جزء آن ه طبق برنامه اي که از طرف کارفرما اعالم ميشوشبانجمع آوري و حمل زباله منازل و اماکن و موسسات بصورت  -1

 .محسوب می گردد

 .متري اقدام نمايد 10نظافت کامل ايستگاههاي زباله واطراف آن تا شعاع به  -2

 جمع آوري و دفن بهداشتی هرگونه الشه و اجساد حيوانات تلف شده  -3

نه ايستگاه زباله اي به غيار از ايساتگاههاي تعبياه شاده توساط      جمع آوري زباله هاي مغازه داران از درب مغازه و چنان برنامه ريزي نمايد که هيچ گو -4

 .شهرداري در خيابانهاي شهر بوجود نيايد

ارت باه ساه روز افازايش خواهاد يافات و      بايد دو روز در هفته انجام شود و در صورت تشخيص دساتگاه نظا  مراکز اداري و خصوصی جمع آوري زباله  -2

 .نمی گرددهيچگونه هزينه اضافه اي بابت آن پرداخت 

 .نيروي كاري بر اساس حجم قرارداد را در اختيار داشته باشدنفر  93پيمانكار موظف است حداقل  -6

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

حداقل دستمزد دو برابر معادل  به ازاي هر نفر کارگر تامين نشده ،پيمانكار را کارفرما  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 تعيين شده توسط شوراي عالی کار،جريمه 

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

 .مانكار بايستی آن را تامين نمايد و هيچگونه هزينه اضافه اي بابت آن پرداخت نمی گرددپي

ي نيرو در پرداختت  ضمنا سنوات كارو  مالک محاسبه هزينه هاي حقوق و دستمزد پرسنلي كاركنان براساس ضوابط اداره كار مي باشد -7

 . طرح طبقه بندي الزامي مي باشد 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 ( 8-1

و فيش حقاوقی را قبال از پرداخات    نمايد و ماهانه پرينت ليست حضور و غياب  نسبت به تهيه يك دستگاه حضور و غياب اقدام موظف استپيمانكار ( 8-2

، تعطيال کااري هاا و    هاا  ، اضاافه کااري  و کارکرد تاييد شده توسط دستگاه نظارت حضور و غياب به کارگران ارائه نمايد و براساس ليستحقوق و دستمزد 

رياال از صاورت وضاعيت     2.000.000به کارگران به ازاي هر نفر مبلغ و فيش حقوقی ب شبكاري ها اعمال گردد و در صورت عدم ارائه ليست حضور و غيا

پيمانكار به و حسن انجام کار پيمانكار کسر می گردد و در صورت تكرار، قرارداد به صورت يكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 

  .ه اعتراضی را نخواهد داشتنفع کارفرما ضبط می گردد و پيمانكار حق هيچگون

 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    ( 8-3

ا فسخ و ضمانت ناماه حسان انجاام تعهادات     حقوق و مزايا و غيره و محكوم شدن پيمانكار از سوي مراجع قانونی، قرارداد به صورت يكطرفه از سوي کارفرم

 .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     ي نيروهاي تحت امر درنظر بگيردبراروز تعطيل کاري  332و حداقل ساعت اضافه کاري  3320پيمانكار موظف است ماهانه حداقل ( 8-4

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

 .رداري کسر خواهد شدپيمانكار به نفع شهيت از صورت وضعو حداقل تعطيل کاري اضافه کاري  حداقل پرداخت

 .نفر می باشد 11نفر و تعداد کارگران شب کار  20و تعداد کارگران روز کار  نفر 4نفر و تعدادراننده هاي شب کار 17ي روزکار تعداد راننده ها( 8-2
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به دستگاه نظارت اقادام نماياد و   ( رارداد به پيوست ق) مشخصات کارگراناز تاريخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه ليست  پکروز  12پيمانكار می بايست ( 8-8

 .ددر صورت عدم تاييد توسط دستگاه نظارت، پيمانكار می بايست مطابق نظر دستگاه نظارت و قوانين و مقررات نسبت به اصالح ليست اقدام نماي

 .نمايد هابا هماهنگی ناظر تحويل نيروريال بن کاال بابت مراسم خاص  2.000.000به ازاي هر نفر مبلغ  پيمانكار موظف است ساليانه( 8-7

رياال پرداخات نماياد و مجموعاا       2.000.000پيمانكار موظف است به هر کداميك از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت مبلغ ( 8-5

 .    ريال در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد 20.000.000مبلغ کل 

% 20از هزينه هاي بيمه به عهده پيمانكاار و  %  20کارگران اقدام نمايد ضمنا  ( بيمه ايران)سبت به پرداخت بيمه تكميلی پيمانكارموظف می باشد ن( 8-10

ريال جهت بيمه تكميلی کارگران در قيمت پيشنهادي درنظر بگيرد کاه در صاورت    70.000.000پيمانكار ماهانه مبلغ . باقيمانده به عهده پرسنل می باشد

نوع بيمه تمكيلی و شرکت بيمه کننده و سقف تعهدات آن از طارف  . اهش، با نظر دستگاه نظارت به نسبت به مبلغ فوق اضافه يا کسر می گرددافزايش يا ک

 .دستگاه نظارت اعالم می گردد

انجاام  (  1355ساال  ) ه در سال بعد آن بخشی از قرارداد کتعديل به  ،موکول شود(  1355سال ) در صورتی که انجام بخشی از قرارداد به سال بعد ( 8-11

درصد آن ضاريب افازايش نارخ     20رفاه اجتماعی و به  درصد آن ضريب افزايش حقوق ابالغی از سوي وزارت تعاون، کار و 70تعلق می گيرد و به  می گيرد

 .تورم ابالغی از سوي بانك مرکزي تعلق می گيرد

د، نسبت به ايجاد حساب بانكی مشترک با کارفرما در بانك عامل معرفی شده از ساوي کارفرماا   پيمانكار موظف است جهت انجام امور مالی اين قراردا -7

 .اقدام نمايد

  :چگونگی جمع آوري زباله و نظافت -5

ع شاب شارو   22بصورت شابانه ازسااعت    و( به غير از جمعه ها ) حتی روزهاي تعطيل يك روز در ميان  جمع آوري زباله هاي درب منازل شهروندان( الف 

با هماهنگی ی جمع آوري زباله ها گضمنا تهيه تقويم جمع اوري وفرهنگ سازي زمان وچگون. بامداد کار جمع آوري زباله به اتمام برسد 4وحداکثر تا ساعت 

 .برعهده پيمانكار می باشد ناظر 

صاب  باياد   5يد انجام شود و در نوبت اول حداکثر تا سااعت  با(حتی روز جمعه )شهر هر روز و در دو نوبت (  2و  1درجه )جمع آوري زباله معابر اصلی (  ب

 زمان جمع آوري نوبت دوم زباله از طرف دستگاه نظارت به پيمانكار ابالغ خواهد شد . کار جمع آوري زباله به اتمام برسد

ت مشاهده براي بار اول اخطار و در صورت تكرار در هر کارگران پيمانكار بايد از آتش زدن و جمع آوري زباله هاي قابل باز يافت اجتناب نمايند و در صور( ج

 . ريال جريمه خواهد شد2.000.000نوبت مبلغ 

رانناده هاا و   . پيمانكار موظف است در کليه روزهاي هفته حتی روزهاي تعطيل صب  و عصر به جمع آوري باکک هاي زباله کل سط  شهر اقادام نماياد  ( د

 . وهاي شب کار باشندبايستی مجزا از نير ي روزکارکارگرها

ريال بابت هر  2.000.000در هر نوبت مبلغ در صورت عدم شستشو و  انجام شود ماه يك نوبت 3هرمی بايست بصورت حمل زباله  يشستشوي گاريها -10

 .دستگاه جريمه می گردد

 .تخليه نمايدبافق  -کيلومتري جاده يزد  17 حداقلفاصله  گود زباله واقع در پيمانكار بايستی کليه زباله هاي جمع آوري شده سط  شهر را در -11

 .جلوگيري بعمل آيدزيست به کار گرفته شود تا از آلودگی هاي محيط  ستی توسط پيمانكارتمهيدات الزم باي: تبصره

ماا اعاالن مای    که از طرف کارفرايستگاههاي مازاد پيمانكار می بايست نسبت به حذف  شهردر خصوص ايستگاههاي ثابت جمع آوري زباله در سط  . -12

ت ايساتگاه ثابات در   خدر محدوده پيمان بنا بر نظر دستگاه نظارت تعدادي ايستگاه ثابت مشخص و به کارفرما اعالم نمايد کارفرما نسبت به سا اقدام وشود 

 . زباله اقدام نمايدحمل  نسبت به  به صورت روزانهپيمانكار موظف است محلهاي مشخص شده اقدام نموده و 
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در غير اينصورت باراي هار نوبات     .موظف می باشد روزانه نسبت به تهيه کيسه زباله جهت جايگاه هاي زباله ثابت به غير از پارکها اقدام نمايدپيمانكار  -13

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

مورد قبول کار فرما  وده وکه هر کدام مجهز به يك دستگاه تلفن همراه ب(حداقل دو نفر)پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات ،اشخاص واجد صالحيتی   -14

د و عمليات ند در اوقات کار در محل مشخص شده حاضر باشيراسا  با دو نفر سرکارگر.معرفی نمايد به کارفرما  در روز و شب سرکارگرد کتبا  بعنوان نباشمی 

بوط به اجراي عمليات باشد و از طرف کارفرماا و ياا نااظر    هرنوع اخطار و ابالغ که مر. نماينده پيمانكار به انجام برسانندتحت سرپرستی و نظارت را اجرائی 

 (اين دو نفر جزو تيم کاري آناليز قرارداد می باشند )  .بشود،در حكم ابالغ به پيمانكار خواهد بود سرکارگران مقيم به 

نماينده . عنوان نماينده خود معرفی نمايدکتبا  ب صالحيتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات، شخص واجد -12

و روزانه در آغاز و پايان  باشد و عمليات اجرايی تحت سرپرستی و نظارت او انجام شود در کارگاه حاضر ،بصورت شبانه روز ،پيمانكار رأسا  بايد در اوقات کار

پيمانكار به منظور اجراي عمليات و . رش شده و موجود اقدام نمايدوقت اداري به دستگاه نظارت مراجعه و نسبت به رفع نواقص و پيگيري مشكالت گزا

 هر نوع اخطار. دريافت دستورات و برنامه هاي کاري از دستگاه نظارت و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت ها اختيارات کافی به نماينده خود خواهد داد

 . و يا نماينده آن به نماينده پيمانكار بشود در حكم ابالغ به پيمانكار خواهد بود  و ابالغ که مربوط به اجراي عمليات باشد و از طرف دستگاه نظارت

 . شين او مورد قبول دستگاه نظارت باشد نپيمانكار می تواند در صورت لزوم نماينده خود را عوض کند، مشروط بر آنكه صالحيت جا:  1تبصره

کارگران  به جليقه شبرنگ کارگري ماسك،24 دستكش،جفت 12 دو جفت کفش، حداقل سالی دو دست لباس، پيمانكار متعهد است نسبت به تحويل -11

 .اقدام نمايد

مورد استفاده در ماشين آالت کليه کارگاه ، پرسنل و نسبت به بيمه ی به عهده پيمانكار بوده و پيمانكار موظف است رانندگ و رعايت مقررات راهنمايی -18

کليه حوادث و مسئوليت هاي آن برعهده پيمانكار می باشد و قارارداد از  در غير اينصورت  نمايد اقدامبينی نشده  پيش  قبال حوادث و سوان دراين قرارداد، 

 .ما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار پيمانكار به نفع کارفرما ضبط می گرددسوي کارفر

ننمايد، کارفرما می تواند نسبت به بيمه کردن ماشين آالت خاود   بيمهکه کارفرما در اختيارش قرارداده است را در صورتی که پيمانكار ماشين آالتی : تبصره

 .درصد باالسري از صورت پيمانكار کسر نمايد 30با  اقدام نمايد و هزينه آن را

بت به پيمانكار موظف و متعهد است به منظور مراجعات پرسنلی عوامل خود و همچنين انجام مذاکرات و هماهنگی ناظرين و عوامل خود با کارفرما نس -17

 . تامين دفتر کار در شهر اقدام نمايد

يع پيمانكار موظف است کارکنان خود را بيمه نمايد و همه ماهه ليست بيمه پرداختی را که به تائيد سازمان تامين اجتمااعی رسايده باشادجهت ضاا      -15

رگري براي پيمانكار الزامی است و در صورتی که عمدا  يا ساهوا  بيماه کارکناان را    ضمنا رعايت قوانين کار و کا. ان به کارفرما ارائه نمايد نشدن حقوق کارگر

يماه از  رياال بصاورت جر   2.000.000طبق قوانين لحاظ ننمايد بايستی نسبت به اصالح آن اقدام نمايد و در غير اينصورت براي هر نفر در هر نوبات مبلاغ   

 .صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد

نكار به در صورتی که پيمانكار نسبت به بيمه کارگران اقدام ننمايد قرارداد بصورت يكطرفه فسخ و ضمانت حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار پيما: تبصره

 .نفع کارفرما ضبط می گردد

در )ي متعلق به شهرداري يا سازمانهاي وابسته براي شستشوي عمليات مورد پيمان استفاده کندمی تواند از آب چاهها يمانكار به شرط توافق کارفرما،پ -20

 (. قبال پرداخت بهاي آب

ضمانتنامه معتبر بانكی معاادل   با ارايهشهرداري متعلق به مخصوص حمل زباله (فرم دار)استاندارد  آالت ماشين زباله ازحمل پيمانكار می تواند جهت  -21

 هبا  بايد نسابت .   آنها نباشداز  استفاده قادر به  ،پيمانكار بعلت خرابی ماشين آالت مذکورضمنا  چنانچه  .استفاده نمايداسی ماشين آالت قيمت کارشن% 20
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مای   رياال 80.000.000به مبلاغ  کرايه ماشين آالت براساس نظريه کارشناسی  ضمنا . نمايدجهت انجام مفاد پيمان  اقدام  مورد نياز خودتهيه ماشين آالت 

ريال بصورت جريمه از صورت وضعيت پيمانكاار کسار    3.000.000در صورت عدم جايگزين روزانه مبلغ  .از صورت وضعيت ماهانه کسر نمی گردد باشد که 

 .می گردد

فرما در اختياار او قارار مای گيارد تهياه و سارويک ماشاين آالت را باا         پيمانكار موظف است دفترچه اي جهت سرويک ماشين آالتی که توسط کار   -22

ريال بصورت جريماه از صاورت    2.000.000و تاييديه ناظر را بگيرد و در صورت عدم سرويک دهی به ازا هر دستگاه مبلغ  هماهنگی ناظر پروژه انجام دهد

   .وضعيت پيمانكار کسر می گردد

جهت جماع  دستگاه کاميون بنز خاور مناسب  دوالوه برتجهيزات که از طرف کارفرما در اختيار او قرارمی گيرد نسبت به تهيه پيمانكار موظف است ع  -23

کاه   داقدام نماينيز جهت حمل نخاله و خاکهاي اضافی ايستگاه هاي زباله  و يك دستگاه نيسان کمپرسی دستگاه بنز خاور يكو و روز شب  هاي آوري زباله

 .برعهده پيمانكار می باشدزينه آن ه

 اجاره نامه محضري يكساله باشد به نام شرکت يا بايستیخودروهاي فوق سند  :1تبصره

 .ريال از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد 3.000.000در صورت نداشتن يا عدم تاييد دستگاه هاي ديگر از طرف ناظر روزانه مبلغ  :2تبصره

 .الت پيمانكار در پارکينگ می باشدآ د منوط به مستقر شدن ماشينتنظيم و امضاء قراردا :3تبصره

زايش 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 هرگونه اف -24

 اماکن درمحدوده تعريف شده قرارداد مبلغی درطول قرارداد پرداخت نخواهد نمود

. دستگاه خودرو سنگين در قيمات پيشانهادي لحااظ نماياد     17 با توجه به نياز شهرداري جهت خدمات نقليه پيمانكار موظف می باشد خدمات بابت -22

 .ه جزو تيم کاري آناليز قرارداد می باشدخدمات شامل تامين راننده می باشد و اين رانند

کارشناسی درصد مبلغ  20ميزان اختيار پيمانكار قرار خواهد داد و در ازاي آن ضمانت نامه بانكی به رما وسايط و ابزار مشروحه ذيل را درکارف -21

ر قبل از عقد قرارداد از پيمانكار دريافت می نمايد که در پايان قرارداد د (کارشناسی ماشين االت توسط کارفرما انجام می گيرد ) ماشين آالت 

 .صورت سالم بودن دستگاه ها و ماشين آالت و تاييد آن توسط دستگاه نظارت به پيمانكار عودت داده می شود

 دستگاه بدون اننده  2بنز مخصوص حمل زباله                          -1

 دستگاه  بدون راننده   1ايويكو مخصوص حمل زباله                   -2

 دستگاه بدون راننده  1                       رنو مخصوص حمل زباله -3

 طبق صورت جلسه تحويلدستگاه  142گاري مخصوص حمل زباله                    -4

 دستگاه 1جاروب مكانيزه                         ماشين  -2
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 :موارد جرايم پيمانكار 3-1

 :د، به شرح زير مشمول جريمه خواهد شنپيمانكار در صورت سهل انگاري، قصور و يا خودداري در اجراي هر يك از امور مورد پيما -1

کاستی يا نقضانی داشته باشد عالوه بر هزينه خدمات مطابق با قرارداد و انجام چنانچه پيمانكار در تامين و تهيه  هر يك از اقالم و موارد مورد نياز ( الف

پيشنهادي پيمانكار تحت عنوان جريمه از صورتحساب ماهيانه  قيمت جدول آناليزکارهاي انجام نشده معادل دو برابر هزينه هر يك از موارد کسري طبق 

 . وي کسر خواهد شد 

قصور ورزد بر اساس گزارش ناظر حجم کار انجام و شرايط منضم به آن مندرج در قرارداد انجام مطلوب خدمات هر دليلی در ه در صورتيكه پيمانكار ب( ب

 . خواهد شدکسر درصد باالسري 12از صورت وضعيت پيمانكار با اعمال ضريب شده محاسبه و 

 . پيمانكار حق هيچگونه اعتراضی را نخواهد داشت عامل تشخيص و احراز تخلف از تعهدات اين قرارداد دستگاه نظارت خواهد بود و: 1تبصره 

 . موظف است بالفاصله نسبت به رفع عيب و نقص مشاهده شده اقدام نمايد  كارعالوه بر جريمه مذکور پيمان : 2تبصره 

لی افزايش خواهد بر جريمه تعيين شده قميزان جريمه به دو براب ،دستگاه نظارت و بی اعتنايی پيمانكار نسبت به اين اخطار پک از اخطار کتبی :  3تبصره 

 يافت 

 .ر باشد، حق فسخ قرارداد براي کارفرما ايجاد می گرددمبلغ ماهيانه بيشت%  20در صورتی که ميزان جرايم ماهيانه از : تذکر 

رانندگی و ساير  الئم و چراغ هاي راهنمايی وع گاز، برق، آب، پست، تلفن، :مانند هرگاه در اثر عمليات پيمانكار ،به تاسيسات موجود در محدوده کار،  -2

 واردهپيمانكار مكلف آنها را مرمت و يا خسارت  يا صدماتی وارد شود، خسارت و تاسيسات متعلق به شهرداري و يا سازمانهاي ديگر دولتی و بخش خصوصی،

 .را پرداخت نمايد و کارفرما هيچگونه مسئوليتی در اين زمينه نخواهد داشت
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 نحوه ارزيابي پيشنهادها
 1 جدول

 امتيازکسب شده سقف امتياز مالک ارزيابی رديف

  40 سوابق کاري واجرايی 1   

  20 توان تجهيزاتی 2   

  20 توان مديريتی  3   

  20 تاييديه مالی 4

  100 جمع          

 

 امتيازي منظورنمی گردد    بدون ارائه اسناد هيچ گونه -

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

 .مناقصه درپاکت الف عودت نمايد

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

 اعتراضی رانخواهدداشت

 امتياز 02(:قيمت پيشنهادي)جحداقل امتياز قابل قبول جهت بازنمودن پاكت  -
 

 (امتياز  02)  سوابق كاري:الف        

همراه با رضايت نامه از )ته است محاسبه می گردد ، انجام گرف1357ماه سال  تيرماهتا  1352ر براي حداکثر پنج کار مشابه که از سال امتياز سابقه کا

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

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

 سوابق كاري: 0جدول 

 امتياز کل تعداد پروژه امتياز قرارداد رديف

   17 با حداقل مبلغ قرارداد بيست ميليارد ريال مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  1

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

   5 با حداقل مبلغ قرارداد پنج ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال  مرتبطاي انجام هر پروژه به از 3

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

   12 القرارداد پنج ميليارد ريهر با حداقل مبلغ  غير مرتبطپروژه  دوبه ازاي انجام  2

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

 اطالعات بخشهاي مشخص شده باعالمت ستاره درجداول ذيل تكميل گردد:1توضي 

م شده قبلی مالک پيمانهاي انجا و باشد نظر مورد1357ماه سال  تيرتا  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 الزامی بوده و به قراردادهايی که مشخصات انهادرفرمها ذکرنشده باشد براي هر قرارداد تكميل فرمهاي ذيل:4وضي ت

 

 فرم ارزيابي كار مرتبطنمونه 

 شرکت(: پيمانكار)نام مناقصه گر 

 :موضوع پيمان اول*

 

 

 :محل اجراي پيمان*

 :انمدت پيم*  :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*  نام کارفرما*

 :نمابرکارفرما* :تلفن کارفرما*

 :آدرس کارفرما*

 ستاتمام يافته است                                        جاري ا:وضعيت پيمان* 
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 توان تجهيزاتي: 3جدول

 امتيازکسب شده سقف امتياز نوع وسيله رديف
  12 خاور کاميون بنزدستگاه  3 1

  2 يك عدد نيسان کمپرسی 2

  20               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 ماشين آالت دراجاره شرکت باشند درصورتيكه -

 اجاره نامه محضري يك ساله الزامی است  مالكيت يا سند ارائه تصوير -

 .باشدبه باال  50و نيسان کمپرسی مدل ه باال ب 82 مدل خاور -

 توان مديريتي: 0جدول

 دهامتيازکسب ش سقف امتياز تعداد تحصيالت رديف

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

  7 2 فوق ديپلم 

  20 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 محل موضوع قرارداد در بواسطه کار يا و قل يكسال حق بيمه توسط پيمانكارحدا

 .پيمانكار قطع شده باشد انها با

 (امتياز  02)توان مالي  :0جدول

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

 20 ميليارد ريال 20گردش مالی حداقل  1

 11 ميليارد ريال 20ميليارد ريال تا  12گردش مالی حداقل  2

 12 ميليارد ريال 12ميليارد ريال تا  10گردش مالی حداقل  3

 7 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  87و  86، 80پيمانكار بايستي گردش مالي حساب سالهاي : تبصره

 . در صورت عدم ارائه، امتيازي تعلق نمي گيرد

 

 

 


