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 مناقصه خالصه

شهرداری شهرستان بافق در نظر دارد خدمات آماده سازی، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز پارک آبشار شهر بافق به شرح پیوست، بهه  

شرکت کنندگان  .واجد شرایط واگذار نماید( شخص حقوقی ) صورت حجمی طبق شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار 

 .ایستی موارد ذیل را رعایت نماینددر مناقصه ب

 –به شهرداري بافق به آدرس یزد  18/70/88مورخ  شنبهپنج کت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا روز شر (1

 . شهرداري بافق مراجعه نمایند–میدان امام حسین  –بافق 

می باشد و کلیه  27/70/88شنبه مورخ وقت اداري روز  حداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداري تا پایان (2

 ( 70202427277: تلفن تماس امور قراردادها.) در شهرداري بافق مفتوح می شود 21/70/89مورخ  شنبهكیپیشنهادات در روز 

 .از تاریخ عقد تعیین می گردد( یک سال شمسی)ماه  12مدت اجراي کار  -2

شعبه بافق به  تجارتبانک  2722782277بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  ریال می باشدکه می 00707770777مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  -3

 .نامه بانكی باشد نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 .نیز قابل تمدبد باشد مدت اعتبار تضمین نامه هاي فوق، باید حداقل سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر: تبصره

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد کلیه اسناد مناقصه می -2

 اصل و تصویر تضمین شرکت در مناقصه :  "الف"پاکت  -2-1

 :شامل "ب"پاکت  -4-2

 :اده شوند عبارتند ازمدارکی که می بایست در پاکت ب قرارد اسناد و 

 .به بعد داراي اعتبار می باشد 73/70/89گواهی رضایت از تاریخ . گواهی رضایت از شهرداري بافق بابت انجام فعالیت هاي گذشته( الف

 .(نمونه قراردادو  پیمان خصوصی، شرایط پیمان اجراییشرایط دعوتنامه، )مناقصه  اسناد( ب

تغییرات مندرج در یكی از روزنامه هاي کثیر االنتشار و همچنین دارندگان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براي اسناد مالی  رونوشت اساسنامه و آگهی آخرین( ج

شایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید با موضوع . عنداالقتضاء سایر مدارك مربوطهکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت و و  تعهدآور

 .قت داشته باشدمناقصه مطاب

 اسناد مربوط به فصل ارزیابی شرکت ها( د

 :مربوط به پیشنهاد قیمت "ج"پاکت  -4-0

 .جدول آنالیز تفكیكی قیمتها و برگ پیشنهاد قیمت( 1

و فاکس شرکت  پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مناقصه، نام شرکت پیشنهاد دهنده، آدرس کامل پستی، تلفن: پاکت د شامل -4-4

 پیشنهاد دهنده، تاریخ تهیه والك و مهر شده تحویل دبیر خانه گردد

 .دستگاه نظارت، واحد خدمات شهري شهرداري بافق می باشد -0

 .دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادها مختار است -6
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روز کاري از تاریخ ابالغ نظر کمیسیون مناقصات دستگاه مناقصه گزار، با تكمیل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء دفترچه  0برنده مناقصه موظف است تا  -

لی شهرداري مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه و عدم تكمیل و ارائه پیمان و ارائه تضمین انجام تعهدات، به واحد ما

 .مدارك فوق الذکر، سپرده وي به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط و از برنده دوم دعوت بعمل خواهد آمد

ت کلیه کسورات قانونی و قراردادي به عهده پیمانكار بوده و از صورت وضعیت پیمانكار کسر خواهد شد و هنگام تحویل قطعی پیمانكار موظف اس -12

 .ت مربوطه تهیه و به کارفرما ارائه نمایدمفاصاحساب الزم را از ادارا

درصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكی زمان تحویل  17هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  -12

مبلغ قرارداد تحت عنوان سپرده حسن انجام کار بصورت نقدي از صورتحساب ماهیانه پیمانكار کسر می گردد و پس % 17طعی دریافت می دارد و معادل ق

 . مسترد خواهد شد0 از پایان قرارداد به پیمانكار در صورت عدم وجود نقص در کار و ارایه مفاصاحساب از ادارات دارایی و تامین اجتماعی

 .اقصه می باشدهزینه چاپ آگهی برعهده برنده من -16
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 :پیمان خصوصیشرایط 
همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط  70/70/08مورخ  842/178824/172شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه به شماره اگر 

 .عمومی ابالغ شده مذکور از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این پیمان حاکم است و شرایط خصوصی ارجح میباشد

 تعهدات و وظایف پیمانكار  

ارگران ساده و متخصص به تعداد کافی و تهیه وسایل و ابزار کار و ماشین آالت در حدود مشخصات، در محل و یا از نقاط دیگر، نسبت به تهیه ک (1

ها را در  اطمینان حاصل کرده است و بعالوه میزان دستمزدها براساس آخرین تغییرات قانون کار و هزینه هاي حمل و نقل، نوسان قیمتها و دیگر هزینه

 .خود از هر جهت منظور کرده است و در اجراي تعهدات خود نمی تواند به عذر عدم اطالع، اضافه بهاء یا حقی را مطالبه نمایدمحاسبه 

بعد از پیشنهاد و برنده  مساحت نگهداري هاي پارك  بر اساس سطح مفید کار می باشد  و پیمانكار قبل از پیشنهاد قیمت محدوده را بررسی  کند که (2

 .پذیرفته نیست ش متراژاعتراض مبنی بر افزایشدن مناقصه هیچ گونه 

مالک محاسبه هزینه های حقوق و دستمزد پرسنلی کارکنان براساس ضوابط اداره کار می باشد و ضمنا سنوات کاری نیهرو در پرداخهت    (0

 . حقوق لحاظ گردد و طرح طبقه بندی الزامی می باشد

حضور و غیاب و فیش حقووقی را قبول از پرداخوت     پیمانكار موظف است نسبت به تهیه یک دستگاه حضور و غیاب اقدام نماید و ماهانه پرینت لیست -0-1

یست حضور و حقوق و دستمزد به کارگران ارائه نماید و براساس لیست حضور و غیاب، اضافه کاري ها، تعطیل کاري ها اعمال گردد و در صورت عدم ارائه ل

یمانكار کسر می گردد و در صوورت تكورار، قورارداد بوه صوورت      ریال از صورت وضعیت پ 007770777غیاب و فیش حقوقی به کارگران به ازاي هر نفر مبلغ 

. نخواهد داشتیكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پیمانكار به نفع کارفرما ضبط می گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی را 

 هیچ کونه اعتراضی ندارد اخت طبق لیست تایید شده می باشد که پیمانكار حقتایید لیست حضور وغیاب وکارکرد برعهده نماینده کارفرما می باشد وپرد

 در صورت شكایت کارگر از پیمانكار به مراجع قانونی به جهت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و یا عدم پرداخت پایه سونوات یوا عودم پرداخوت     -0-2

نونی، قرارداد به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت ناموه حسون انجوام تعهودات     حقوق و مزایا و غیره و محكوم شدن پیمانكار از سوي مراجع قا

 .ضبط می گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و کارفرما در این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشتپیمانكار به نفع کارفرما 

موی   نفهر  22حداقل تعداد نیروی کارگری مورد نیاز در روز یمانكار باید حداقل ها را رعایت نماید و قرارداد حجمی می باشد، پ با توجه به اینكه -0-3

 .باشد، و پیمانكار با هزینه خود نسبت به تأمین آنها اقدام می نماید

 .كار می باشد و مراد تعداد نیروي کارگري استپیمان... نفر مذکور به غیر از پرسنل پیمانكار اعم از نماینده، مأمور خرید، حسابدار و کارشناس و  20 -0-2

و مورد قبول (کشاورزي  کارشناس( پیمانكار باید قبل از شروع عملیات موضوع پیمان، یک نفر را که داراي تجربه کافی در زمینه فضاي سبز بوده  -0-0

و این کارشناس جزو بصورت مداوم در پارك آبشار حضور داشته باشد  ه عنوان نماینده خود معرفی نماید که بایستیکارفرما یا دستگاه نظارت باشد، کتباً ب

 .نمی باشد و کلیه هزینه های این بند برعهده پیمانكار می باشد 0-2ذکر شده در بند تیم کاری 

پیمانكار به منظور اجراي . انجام شودنماینده پیمانكار حتماً باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت سرپرستی و نظارت او : 1تبصره

هر نوع اخطار و ابالغی . عملیات و دریافت دستورات از ناظر و همچنین براي تنظیم صورت وضعیت هاي موقت، اختیارات کافی به نماینده خود خواهد داد

پیمانكار می تواند . م شود، در حكم ابالغ به پیمانكار خواهد بودکه مربوط به اجراي عملیات باشد و از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت به نماینده پیمانكار اعال

 . در صورت لزوم نماینده خود را تعویض نماید، مشروط بر اینكه صالحیت جانشین وي مورد قبول کارفرما یا دستگاه نظارت باشد

 .اخراج و بكارگیري نیرو باید با هماهنگی دستگاه نظارت باشد  -0-6

 ( سالپرس در  367) .در ساعات غیراداري برعهده و هزینه پیمانكار می باشدهار اتامین ن -0-0
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را که از طرف کارفرما ابالغ می شود، به نحو ( و جشنواره ها نظیر اعیاد)پیمانكار موظف می باشد کارهاي اضافی مورد نیاز کارفرما در مواقع خاص  0-9

 .در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نمایدپیمانكار باید هزینه هاي مذکور را . احسن انجام دهد

بین پرسنل محدوده پیمان توزیع نماید لذا قبل از هر صورت وضعیت  ماهیانهروز تعطیل کاري  177و  ساعت اضافه کار 1207پیمانكار ملزم می باشد  :0-8

 است در صورت عدم پرداختی از سوي پیمانكار مبلغ معادللیست پرداختی را به دستگاه نظارت تحویل تا بر اساس تاییدیه نهایی انجام پذیرد الزم به ذکر 

 .استرداد می گردد و از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد تعطیل کاري و اضافه کاري

 .ریال بن کاال بابت مراسم خاص با هماهنگی ناظر تحویل نیرو نماید 607770777پیمانكار موظف است سالیانه  -0-17

ریال بابت تشویق پرداخت نماید  100770777به هر کدامیک از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت مبلغ  پیمانكار موظف است -0-11

در صورت عدم پرداخت در پایان پیمان از صورت وضعیت پیمانكار به نفع . ریال در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید 3707770777و مجموعاً مبلغ کل 

     .هد شدشهرداري کسر خوا

نماید  حداقل تعداد کارگران مشخص شده توسط کارفرما برآورد تقریبی بوده و پیمانكار نمی تواند به تعداد نیروي تقریبی از سوي کارفرما استناد -0-12

برنامه زمانبندي، تعداد نیروي  پیمانكار می بایست براساس حداقل نیروي پیش بینی شده، حجم کار و(. ها را رعایت نماید اما در عین حال باید حداقل)

 مورد نیاز را آنالیز و در پیشنهاد قیمت به طور واضح مشخص نماید

سال ) موکول شود، تعدیل به آن بخشی از قرارداد که در سال بعد (  1088سال ) در صورتی که انجام بخشی از قرارداد به سال بعد  -2-10

 22درصد آن ضریب افزایش حقوق ابالغی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به  02انجام می گیرد تعلق می گیرد و به (  1088

 .درصد آن ضریب افزایش نرخ تورم ابالغی از سوی بانك مرکزی تعلق می گیرد

به دستگاه نظارت اقدام نماید و  (به پیوست قرارداد ) روز پس از تاریخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه لیست مشخصات کارگران 10پیمانكار می بایست  -0-12

 .عدم تایید توسط دستگاه نظارت، پیمانكار می بایست مطابق نظر دستگاه نظارت و قوانین و مقررات نسبت به اصالح لیست اقدام نمایددر صورت 

هرگونه )پیمانكار آنان را بكار گمارد  کارفرما می تواند کارگران مورد نیاز عملیات پیمان را بشرط داشتن صالحیت کار، به پیمانكار معرفی کند و (2

 (.، با هماهنگی دستگاه نظارت می باشدبكارگیري و اخراج نیرو

 .هیچ گونه پیش پرداختی به قرارداد تعلق نمی گیرد (0

تمام پرسنل خود را جهت آزمایش  کارکنان پیمانكار، باید از سالمت کامل برخوردار بوده و پیمانكار مكلف است به دستور دستگاه نظارت (6

از کارکنان خویش را ارائه نماید و هزینه های مربوطه برعهده  کارت بهداشتی هر یك کامل از سالمت به یكی از مراکز درمانی معرفی نماید و

 .پیمانكار می باشد

رعایت اصول و مقررات ایمنی حاکم بر کارکرد نیروهاي انسانی و ماشین آالت و حفظ محیط زیست کارگاه، به طوري که نظر دستگاه نظارت و : تبصره

 .پیمانكار استکارفرما را تأمین نماید، به عهده 

  .به عهده پیمانكار می باشدو قراردادي  پرداخت کلیه کسورات قانونی  (0

. باشد تهیه و تدارك ابزار کار و ماشین آالت و به طور کلی تمامی لوازمی که براي اجراي عملیات موضوع پیمان ضروري است، به عهده پیمانكار می  (9

هیه نموده و در اختیار باشد ادوات و ماشین آالت ذکر شده در ذیل را در محیط کار و کارگاه، جهت انجام عملیات مكانیزه، ت همچنین پیمانكار مكلف می

 .داشته باشد و تنظیم قرارداد منوط به ارائه تایید ناظر بابت لوازم و ماشین آالت می باشد

 بدون رانندهتمام وقت به باال  83مدل  نیسان کمپرسیگاه و یک دستبدون راننده به باال  80مدل  270یک دستگاه پزو   -1

 .ریال از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد 207770777روزانه مبلغ  دستگاه نظارتاز طرف  ماشین آالتدر صورت نداشتن یا عدم تایید : تبصره

 . viking(mb:607t)       مدل موتوري حداقل یک دستگاه ماشین چمن زنی  -2

 گاهتیک دس وسمپاش پشتی موتوري. لیتري حداقل یک دستگاه 1777پاش موتوري سم -3

 .دستگاه پشتی حداقل سهدستگاه علف چین  -2



 

5 

 

 و دیگر ادوات باغبانی و کشاورزي به اندازه نیاز نیروهاي سطح پارك  ، شیلنگ یک اینچ جهت آبیاري، دستكشبیل، فرغون، اره  -0

 اره موتوري یک دستگاه -6

 .کف کش یک اینچ  یک دستگاهپمپ  -0

 .دو موتوره یک دستگاهجارو برقی کارواشی  -9

 اسب بخار یک دستگاه0بنزینی  تیلر -8

 جهت سرند کردن کود حیوانی 1*0/1سرند فلزي به ابعاد  -17

ریال از  307770777روزانه مبلغ  ستگاه نظارتداز طرف (  8تا 2از بند ) و لوازم موردنیاز فوق الذکر  ماشین آالتدر صورت نداشتن یا عدم تایید : 1تبصره

 .صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد

اي سبز محدوده تحویلی به پیمانكار، تا پایان قرارداد به عهده پمپها، مربوط به فضکلیه  و  ت تجهیزات شیر آالت سیستم آب بهداشتیمواظبنگهداري و (8

 .پیمانكار می باشد

 .باشد میو رفع عیب و سالم سازي آن به عهده پیمانكار نگهداري هزینه هاي  و آبشار تحویل پیمانكار بوده کلیه پمپهاي فضاي سبز و:1تبصره

 جهت پمپاژ آبشار و آبیاري KW97عدد پمپ سه فاز  0 -الف

 یک عدد پمپ تک فاز سه اینچ( ب

، با تنظیم فضاي سبزو اتصاالت مربوطه و شبكه آبرسانی پیمانكار موظف می باشد در پایان مدت قرارداد نسبت به تحویل سالم شیرآالت و : 2تبصره 

 .صورتجلسه به کارفرما اقدام نماید

و باز تخلیه فاضالب .) و کیسه زباله مورد نیاز پارك برعهده پیمانكار می باشدنگهداري و نظافت سرویس هاي بهداشتی و تهیه مایه دستشویی : 3تبصره

 (کردن لوله ها و الیه روبی استخر ها برعهده پیمانكار می باشد 

 .می باشدنگهداري، آبگیري، نظافت، سرویس عادي، کنترل روشن و خاموش کردن آبنماي موزیكال با هماهنگی دستگاه نظارت برعهده پیمانكار : 2تبصره

17)   

به ازاء ریال  0770777اي به مبلغ ، جریمه خشک شدههر گل به ازاء در صورت عدم مراقبت هاي الزم پیمانكار که منجر به خشک شدن گل ها گردد   (11

 .هر گل از پیمانكار اخذ می گردد

 باشد ودر این خصوص هیچ گونه پرداختی به پیمانكار تعلق نمی گیرد به عهده پیمانكار می کارفرما گلهاي خریداري شده توسطو نگهداري کاشت :تبصره

در صورت عدم مراقبت هاي الزم پیمانكار به و به عهده پیمانكار می باشد نین نگهداري از آنها خریداري شده از سوي کارفرما و همچکاشت درختان   (12

 .از پیمانكار اخذ می گرددریال  107770777به مبلغ  اي جریمه ازاي هر درخت خشک شده

ن را از کارفرما ندارد، نگهداري چمن تا چمن ، پیمانكار حق اخذ هیچگونه هزینه اي مبنی بر کاشت و نگهداري چم و لكه گیري در صورت واکاري  (13

) . پرداخت ان در پایان قرارداد در صورت سبز و شاداب بودن کامل با تایید دستگاه نظارت صورت می پذیرد پایان قرارداد به عهده پیمانكار می باشد و

 . (می باشد... کاشت چمن شامل تسطیح، کوددهی، کاشت، نگهداري، سمپاشی و 

 .چمن باید در پاییز با کود حیوانی اقدام شودکاشت  :1تبصره

ریال جریمه پرداخت نمایید وجرایم از صورت 0770777چمن اقدام نكند به ازاء هرمتر مربع مبلغ و واکاري در صورتی که پیمانكار نسبت به کاشت  :2تبصره

 حساب هاي فوق کسر می گردد

ریال  007770777مبلغ نسبت به نگهداري آن کوتاهی نماید به ازاي هر متر که خشک شده  در صورتی پیمانكار اقدام به کشت چمن نماید و :3تبصره

 .جریمه پرداخت نماید و جرایم از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد



 

6 

 

پیاده رو ها، دریاچه، سرویس هاي بهداشتی، نظافت سطل هاي زباله و تعویض پالستیک کپرها، نمازخانه ها ، پیمانكار موظف می باشد نسبت به نظافت  (12

و  نگهداري از تأسیسات و تجهیزات آبرسانی و کلبه بازي کودکان موجود در پاركهاي آن، نگهداري و نظافت لوازم ورزشی، آبخوري و نیمكت ها، حفظ و 

 .و مواد شوینده مورد نیاز، اقدام نمایدو پاکت زباله ، تأمین مایع هاي صابون

 .  تأمین نیروي مربوط به موارد نظافت در ماده فوق، به عهده پیمانكار می باشد: تبصره

سنل خود، لباس کار مناسب به رنگ سبز دو تكه و آرم شرکت در پشت لباس، که بر روي سینه کارت شناسایی نصب پیمانكار ملزم می باشد براي پر  (10

بدیهی است کیفیت لباس باید به گونه اي انتخاب . ه الستیكی و کاله لبه دار، هر شش ماه یكبار فراهم نمایدمگردد، به همراه دستكش باغبانی و نیم چك

 (.طراحی کلی با نظر کارفرما)أثیر نامناسب بر روي پرسنل نداشته باشد شود که سرما یا گرما ت

 .لباس کلیه پرسنل بایستی همواره تمیز و در پشت آن نیز نام و آرم شرکت چاپ باشد:  1تبصره 

 .تحویل لباس کار هر شش ماه می باشد: 2تبصره 

( یک میلیون ریال)ریال  1،777،777مبلغ  ماهانه، ماهوسط هر یک از پرسنل در هر پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم پوشیدن لباس کار ت: 3تبصره 

 .هر نفر، جریمه پرداخت نماید و مبلغ مذکور از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد به ازاي

 رسازي محل کاشت، کاشتو بست، تسطیح، شیب بندي، کرت بندي فضاي سبز، نسبت به انتقال خاك  جدیدپیمانكار موظف می باشد در بخشهاي  (16

 .و هیچگونه مبلغی از این بابت به پیمانكار پرداخت نمی گردد درخت گل وگیاه و نگهداري گل وگیاه تا پایان قرارداد انجام دهد

 تهیه گل و درخت برعهده کارفرما می باشد: 1تبصره

 جام شود باید ان و کاشت درخت اسفند ماه عملیات کرت بندي حداکثر تا بهمن ماه :2تبصره

کود  نظر به اینكه کارفرما در طول قرارداد، هزینه نگهداري پرداخت می نماید، پیمانكار ملزم به مصرف انواع سموم، علف کش، عناصر ریز مغزي، (10

در صورت عدم اجراي . ندارد لذا تهیه موارد فوق تماماً با هزینه پیمانكار بوده و حق اخذ هزینه ارقام مصرفی مذکور را نداشته و. شیمیایی و غیره می باشد

 . مودعملیات فوق از طرف پیمانكار، کارفرما به انجام آن، اقدام نموده و دو برابر فاکتور مربوطه را از صورتحساب هاي پیمانكار کسر خواهد ن

 

 

 

 
 

 

 



 

7 

 

  کود و سمخرید  پیشنهاد قیمت فرم 

 (ریال)قیمت کل  (ریال)قیمت جزء  مقدار خرید شرح خدمات ردیف 

   لیتر177 روغن ولک 1

   لیتر 277 کیمیا کاوش –سم دیازینون تولیدي آریا  2

   لیتر 07 سم اتیون 3

   کیلو 0 انواع قارچ کش  2

   لیتر 07 کیمیاکاوش -تولیدي پرتونار( رانداب )  گالیفوزیت 0

   لیتر 27 تولیدي کیمیاکاوش (ارتوس ) سم فن پروکسی 6

   لیتر 07 گوگرد مایع تولید از کارخانجات شیراز 0

   تن 1 کود شیمیایی اوره  9

   تن 1 فسفات آمونیوم دي کود شیمیایی 8

   تن NPK 1کود شیمیایی  17

و مورد ازگاوداري هاي صنعتی  بدون ماسه بادي کود حیوانی خشک 11

 اظرتایید ن
   تن 377

   لیتر 27 آنتی سالت  12

   عدد 977 متر 2سانتیمتر به ارتفاع  3*2قیم به ابعاد  13

  (:ریال ) جمع کل 

 (:ریال ) جمع کل به حروف 
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 1 جدول                               :نحوه ارزيابي پيشنهاددهندگان

 امتیازکسب شده سقف امتیاز مالك ارزیابی ردیف

  42 سوابق کاری واجرایی 1   

  12 توان تجهیزاتی 2   

  27 توان مدیریتی  0   

  27 تاییدیه مالی 4

  177 جمع          

 

 بدون ارائه اسناد هیچ گونه امتیازي منظورنمی گردد    -

امضاء به همراه اسناد  و مهر پس از ق نسبت به ارائه مستندات الزم وکافی اقدام وپیمانكارموظف است براساس معیارهاي ارزیابی جدول فو -

 .مناقصه درپاکت الف عودت نماید

مناقصه گرحق هیچگونه  می باشد و یا تایید صالحیت پیمانكار مختار الزم به ذکراست درصورت عدم ارائه مدارك ومستندات کارفرما دررد

 امتیاز 27 (:قیمت پیشنهادي) نمودن پاکت ج امتیاز قابل قبول جهت باز حداقل. داشت نخواهد اعتراضی را

 (امتیاز  42) سوابق کاری :الف        

و چنانچه رضایت نامه ( همراه با رضایت نامه از کارفرما)سال گذشته، انجام گرفته است محاسبه می گردد  6امتیاز سابقه کار براي حداکثر پنج کار که طی 

الزم به ذکر است که ارائه قراردادهاي مربوطه به هر کار بایستی ضمیمه مدرك بوده و شرکت  .قرارداد مورد لحاظ قرار نگرفته و امتیاز نداردارائه نگردد، 

 .کننده در مناقصه نسبت به تكمیل جدول زیر اقدام نماید

 سوابق کاری: 2جدول 

 امتیاز کل تعداد پروژه امتیاز قرارداد ردیف

   10 میلیارد ریال دهبا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطام هر پروژه به ازاي انج 1

   12 میلیارد ریال  دهمیلیارد ریال تا  هفتبا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  2

   8 میلیارد ریال  هفتمیلیارد ریال تا  چهاربا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  3

   6 میلیارد ریال چهارمیلیارد ریال تا  0/1با حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  2

   12 میلیارد ریال چهارقرارداد هر با حداقل مبلغ  غیر مرتبطپروژه  دوبه ازاي انجام  0

  جمع امتیاز
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 توان تجهیزاتی : 0جدول

 امتیازکسب شده سقف امتیاز نوع وسیله ردیف
  0 (به باال  83مدل ) نیسان کمپرسی 1

  9 (به باال  80مدل ) 270پژو  2

  10               جمع کل

 

 (یا اجاره خط محضري سند.)محاسبه می گردد درصورتی که ماشین آالت درتملک شرکت باشند سقف امتیاز -

 (اجاره خط بنگاهی.)محاسبه می گردد نصف امتیاز درصورتیكه ماشین آالت دراجاره شرکت باشند -

 صویر سند مالكیت یا اجاره نامه محضري یک ساله الزامی است ارائه ت -

 توان مدیریتی: 4جدول                                                         

 امتیازکسب شده سقف امتیاز تعداد تحصیالت ردیف

  12 2 لیسانس 1

  9 2 فوق دیپلم 

  27 جمع امتیاز       

داراي سوابقه پرداخوت    یا و(مده باشدآمشروط به اینكه قبل ازانتشار آگاهی به عضویت هیئت مدیره در) هیئت مدیره بوده ستی عضوکادرمدیریتی بای:تبصره

 .شده باشدنپیمانكار قطع  ضمن ارتباط کاري انها با در ارائه مدارك مربوط به حق بیمه الزامی است و باشد حداقل یكسال حق بیمه توسط پیمانكار

 (امتیاز  27)ان مالی تو :2جدول

 امتیاز : شود می تعیین گذشته متوسط گردش مالی سه سال براساس پیمانكاران ابی توان مالییارز ردیف

 27 میلیارد ریال 17گردش مالی حداقل  1

 10 میلیارد ریال 17میلیارد ریال تا  0گردش مالی حداقل  2

 12 یالمیلیارد ر 0میلیارد ریال تا  2گردش مالی حداقل  3

 17 میلیارد ریال 2میلیارد ریال تا  1گردش مالی حداقل  

  :امتیاز کسب شده

شرکت خود را که به تاییدیه بانك مورد نظر رسیده است را ارائه نماید که  80و  86، 82پیمانكار بایستی گردش مالی حساب سالهای : بصرهت

 . در صورت عدم ارائه، امتیازی تعلق نمی گیرد


