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 مناقصه الصهخ

شهر بافق به شرح پیوست، به صوورت   سطحشهرداری شهرستان بافق در نظر دارد خدمات آماده سازی، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز 

شورکت کننودگان در   .واجد شرایط واگواار نمایود  ( شخص حقوقی ) حجمی طبق شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار 

 .ه بایستی موارد ذیل را رعایت نمایندمناقص

میدان امام  –بافق  –به شهرداري بافق به آدرس یزد  62/90/09مورخ  سه شنبهکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا روز شر -1

 . شهرداري بافق مراجعه نمایند–حسین 

می باشد و کلیه پیشنهادات در روز  72/90/09شنبه مورخ چهاراري تا پایان وقت اداري روز حداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرد -6

 ( 90206469699: تلفن تماس امور قراردادها.) در شهرداري بافق مفتوح می شود 69/90/09مورخ  پنج شنبه

 .از تاریخ عقد تعیین می گردد( یک سال شمسی)ماه  16مدت اجراي کار  -0

شعبه بافق به  تجارتبانک  6964906699بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  ریال می باشدکه می 6.099.999.999شرکت در مناقصه مبلغ سپرده  -4

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

 .د باشدیو براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدمدت اعتبار تضمین نامه هاي فوق، باید حداقل سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده : 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  -5-7

 :در پاکت ب قرارداده شوند عبارتند از اسناد ومدارکی که می بایست

 .به بعد داراي اعتبار می باشد 11/90/09گواهی 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

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

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

 .مناقصه مطابقت داشته باشد

 اسناد مربوط به فصل ارزیابی شرکت ها( د

 :مربوط به پیشنهاد قیمت "ج"پاکت  -5-3

 .جدول آنالیز تفكیكی قیمتها و برگ پیشنهاد قیمت( 1

کامل پستی، تلفن و فاکس شرکت پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مناقصه، نام شرکت پیشنهاد دهنده، آدرس : پاکت د شامل -5-4

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

 .دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادها مختار است -7

ام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكی زمان تحویل درصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انج 19هنگام 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 از % 19قطعی دریافت می دارد و معادل 

 . مسترد خواهد شد. دارات دارایی و تامین اجتماعیپایان قرارداد به پیمانكار در صورت عدم وجود نقص در کار و ارایه مفاصاحساب از ا

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد -17
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 رايط خصوصي پيمانش

همراه اسناد و مدارك پیمان نباشد، شرایط  93/93/29مورخ  947/199954/197اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه به شماره 

 .از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این پیمان حاکم است و شرایط خصوصی ارجح میباشدعمومی ابالغ شده ماکور 

 تعهدات و وظایف پیمانكار  

و  می باشد نفر 33با توجه به اینكه قرارداد حجمی می باشد، پیمانكار باید حداقل ها را رعایت نماید و حداقل تعداد نیرو مورد نیاز در روز  (1

 .اقدام می نماید طبق لیست آنالیز نیروهانسبت به تأمین آنها پیمانكار با هزینه خود 

 پیمانكار موظف است نسبت به تهیه یک دستگاه حضور و غیاب اقدام نماید و ماهانه پرینت لیست حضور و غیااب و فایح حقاوقی را قبال از پرداخات     : 2-1

فه کاري ها، تعطیل کاري ها و شبكاري ها اعمال گاردد و در صاورت عادم ارائاه     حقوق و دستمزد به کارگران ارائه نماید و براساس لیست حضور و غیاب، اضا

ریال از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد و در صورت تكرار، قارارداد   2.999.999لیست حضور و غیاب و فیح حقوقی به کارگران به ازاي هر نفر مبلغ 

نجام تعهدات پیمانكار به نفع کارفرما ضبط مای گاردد و پیمانكاار حاق هیچگوناه اعتراضای را       به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن ا

های  کوناه    تایید لیست حضور وغیاب وکارکرد برعهده نماینده کارفرما می باشد وپرداخت طبق لیست تایید شده می باشد که پیمانكاار حاق  . نخواهد داشت

 اعتراضی ندارد

پیمانكار به مراجع قانونی به جهت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و یا عدم پرداخت پایه سنوات یا عدم پرداخت حقوق در صورت شكایت کارگر از : 2-6

دات پیمانكار باه  و مزایا و غیره و محكوم شدن پیمانكار از سوي مراجع قانونی، قرارداد به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعه

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

باشد  پیمانكار می... و  راننده خاور و راننده نیسانفضاي سبز،  کارشناس ،نفر مذکور به غیر از پرسنل پیمانكار اعم از نماینده، مأمور خرید، حسابدار 20: 2-0

 .و مراد تعداد نیروي کارگري است

 .پیمانكار موظف به بكارگیري یک کارشناس کشاورزي با هماهنگی دستگاه نظارت به غیر از نیروي کارگري می باشد: 2-4

 .اخراج و بكارگیري نیرو باید با هماهنگی دستگاه نظارت باشد: 2-2

. را که از طرف کارفرما ابالغ می شود، به نحو احسن انجام دهد( نظیر اعیاد)ارفرما در مواقع خاص پیمانكار موظف می باشد کارهاي اضافی مورد نیاز ک :2-2

 .پیمانكار باید هزینه هاي مذکور را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید

 15حق شیفت ) نفر  17داد کاری به تع شیفت وماهانه  روز تعطیل کاری 757و ماهانه ساعت اضافه کار  3159پیمانكار ملزم می باشد  :5-2

ین شده یاز سقف تعیا شیفت کاري چنانچه ساعت اضافه کاري یا تعطیل کاري  ونماید   بین پرسنل محدوده پیمان توزیعدر ماه ( درصد حقوق پایه 

     .    قابل تبدیل  ساعت اضافه کاري به تعطیل کاري ویا تعطیل کاري به اضافه کاري می باشد  در ماه  بیشتر شود 

الزم به ذکر است در صورت  .قبل از هر صورت وضعیت لیست پرداختی را به دستگاه نظارت تحویل تا بر اساس تاییدیه نهایی انجام پذیردپیمانكار بایستی لذا 

ردد و از صورت وضعیت استرداد می گ درصد 69اعمال ضریب با و شیفت کاري  و تعطیل کاري مبلغ معادل اضافه کاري ،عدم پرداختی از سوي پیمانكار

 .پیمانكار کسر می گردد

 .تحویل نیرو نمایدو دستور دستگاه نظارت با هماهنگی  بصورت کارانهریال  499.999.999پیمانكار موظف است سالیانه  :2-9

ق پرداخت نماید و مجموعاً مبلغ کل بابت تشویمبلغی پیمانكار موظف است به هر کدامیک از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت : 2-0

در صورت عدم پرداخت در پایان پیمان از صورت وضعیت پیمانكار به نفع شهرداري کسر خواهد . ریال در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید 49.999.999

 .شد
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اما )به تعداد نیروي تقریبی از سوي کارفرما استناد نماید حداقل تعداد کارگران مشخص شده توسط کارفرما برآورد تقریبی بوده و پیمانكار نمی تواند  :2-19

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

 .را آنالیز و در پیشنهاد قیمت به طور واضح مشخص نماید

به دستگاه نظارت اقدام نماید و در ( به پیوست قرارداد ) روز پس از تاریخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه لیست مشخصات کارگران 12یمانكار می بایست پ: 2-16

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

از هزینه هاي بیمه به عهده %  29کارگران فضاي سبز اقدام نماید ضمنا  ( بیمه ایران)پیمانكارموظف می باشد نسبت به پرداخت بیمه تكمیلی : 2-10

در قیمت پیشنهادي ریال جهت بیمه تكمیلی کارگران  79.999.999پیمانكار ماهانه مبلغ  .باقیمانده به عهده پرسنل فضاي سبز می باشد% 29پیمانكار و 

و  و شرکت بیمه کننده نوع بیمه تمكیلی .درنظر بگیرد که در صورت افزایح یا کاهح، با نظر دستگاه نظارت به نسبت به مبلغ فوق اضافه یا کسر می گردد

 .سقف تعهدات آن از طرف دستگاه نظارت اعالم می گردد

سال ) موکول شود، تعدیل به آن بخشی از قرارداد که در سال بعد (  1300سال ) در صورتی که انجام بخشی از قرارداد به سال بعد  -5-14

 75درصد آن ضریب افزایش حقوق ابالغی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به  25انجام می گیرد تعلق می گیرد و به (  1300

 .ددرصد آن ضریب افزایش نرخ تورم ابالغی از سوی بانك مرکزی تعلق می گیر

در صورت عدم  ي داشته باشد وپرسنل و کارکنان خود را بدون هی  گونه تأخیر يماه حقوق و مزایا دوپیمانكار متعهد می گردد توانایی مالی پرداخت  -2-12

 .حق هی  گونه اعتراضی را نخواهد داشتپیمانكار  و کسر می گردد  در صد باالسري 12پیمانكار به اضافه  صورت وضعیتاز  ،پرداخت

 .در بانک معرفی شده از سوي کارفرما جهت کلیه دریافت ها و پرداخت هاي مرتبط با این شهرداري می باشد مشترك مكلف به افتتاح حساب انكارپیم (6

گونه بكارگیري هر) کارفرما می تواند کارگران مورد نیاز عملیات پیمان را بشرط داشتن صالحیت کار، به پیمانكار معرفی کند و پیمانكار آنان را بكار گمارد (0

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

 .هی  گونه پیح پرداختی به قرارداد تعلق نمی گیرد (4

 .زم براي کارکنان خود را تهیه نموده و بر استفاده از آنها نظارت نمایدپیمانكار متعهد است کلیه وسایل ایمنی و بهداشتی ال (2

 .ار می باشدبه عهده پیمانك و قراردادي و هزینه درج آگهی پرداخت کلیه کسورات قانونی (2

که با  در صورت ضرورت انجام کار به صورت شبانه یا ایام تعطیل پیمانكار ملزم به پرداخت هزینه شب کاري و  مستخدمین طبق قانون کار خواهد بود (7

 .دستگاه نظارت انجام خواهد گرفت و هزینه آن برعهده پیمانكار می باشدابالغ کارفرما واطالع 

و مورد قبول (کارشناس کشاورزي ( شروع عملیات موضوع پیمان، یک نفر را که داراي تجربه کافی در زمینه فضاي سبز بوده یمانكار باید قبل از پ  (9

نمی باشد و کلیه هزینه های این بند برعهده و این کارشناس جزو تیم کاری  ه عنوان نماینده خود معرفی نمایدکارفرما یا دستگاه نظارت باشد، کتباً ب

 .ی باشدپیمانكار م

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

هر نوع اخطار و ابالغی که . هد دادعملیات و دریافت دستورات از ناظر و همچنین براي تنظیم صورت وضعیت هاي موقت، اختیارات کافی به نماینده خود خوا

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

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

تمام ایام سال در محدوده پیمان  پیمانكار باید یک  نماینده در  ایام تعطیل و شیفت شب جهت کنترل ومدیریت مجموعه پارك معرفی نماید و: 6تبصره

 .ر می باشدکه جزو نیروهاي کارگري محسوب نمی گردد و کلیه هزینه هاي آن برعهده پیمانكا حضور داشته باشد
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. اي عملیات موضوع پیمان ضروري است، به عهده پیمانكار می باشدتهیه و تدارك ابزار کار و ماشین آالت و به طور کلی تمامی لوازمی که براي اجر (0

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

 .زم و ماشین آالت می باشدداشته باشد و تنظیم قرارداد منوط به ارائه تایید ناظر بابت لوا

 به باال  07مدل  492دستگاه پزو  دو -1

 به باال 02مدل دستگاه  دونیسان کمپرسی  -6

 به باال 01یک دستگاه  مدل  (کمپرسی)بنز خاور  -0

 آلمانی   دستگاه سهماشین چمن زنی برقی یا موتوري حداقل  -4

 .  شمشادزن برقی یا موتوري حداقل یک دستگاه -2

 دستگاه 9یچی دستی موج دار مخصوص هرس کاج توپی ق -2

 .دستگاه 4اره موتوري جهت برش و قطع درختان خشكیده، خطرناك و باد افتاده -7

 جهت فضاي سبزهاي کوچک و پشتی موتوري یک دستگاه  حداقل یک دستگاهموتوري  فرغونیسمپاش  -9

 دستگاه دو زرگبراي درختان و فضاي سبزهاي ب لیتري 1999سمپاش تانكري  -0

 .دستگاه 19دستگاه علف چین حداقل  -19

 (دستگاه بزرگ  دو -دستگاه کوچک دو) .دستگاه چهار تیلر موتوري دستی -11

  پمپ کفكح دو دستگاه -16

 چهار شاخدد ع 09عدد  شنكح و  29، سامورایی عدد اره دستی09 ،بزرگ یعدد  قیچی باغبان79 ،قیچی باغبانی کوچک عدد 29 ،عدد بیلچه199 -10

 .نو و غیرمستعمل باشدمی بایست فوق الاکر همگی لوازم : 1تبصره

 .د بودنوع و میزان ماشین آالت و ابزار و وسایل مورد نیاز اجراي مفاد پیمان، توسط پیمانكار پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما، مالك عمل خواه: 6تبصره 

ان، کارفرما تشخیص دهد که تجهیزات موجود و در اختیار پیمانكار، کافی براي اتمام کار در مدت قرارداد هرگاه در حین اجراي عملیات موضوع پیم: 0تبصره 

پیمانكار موظف است تجهیزات خود را طبق نظر کارفرما و در مدت معین تكمیل کند، بدون اینكه . نمی باشد، مراتب را به پیمانكار کتباً ابالغ خواهد نمود

 . از کارفرما داشته باشدمناسبت ادعاي خسارتی 

تجهیزات مورد نیاز کارگاه .کلیه لوازم باغبانی وکشاورزي، ابزارآالت، ماشین آالت، مصالح و قیم  و06متري سایز  29حلقه  69حداقل تأمین شیلنگ : 4تبصره 

هده پیمانكار می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدي تحت هی  براي کارگر، تماماً به عدستكح کار و برزنتی و عینک محافظ  و کاله آفتابگیر  و تأمین لباس کار 

 .همچنین پیمانكار مكلف است کلیه استانداردهاي تعیین شده توسط کارفرما را در مفاد فوق، رعایت نماید. شرایطی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت

ط به ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار را در مورد کارگران و پرسنل خود رعایت پیمانكار مكلف است کلیه قوانین، دستورالعمل ها و مقررات مربو: 2تبصره 

 .نماید و عواقب ناشی از برق گرفتگی، خفگی و نقص عضو کارگران و غیره، در حین اجراي کار، به عهده پیمانكار است

 (حداقل تهیه کانكس)د پیمانكار قبل ازشروع به کار موظف به تجهیز کارگاه در محدوده پیمان می باش:2تبصره 

 6.999.999تهیه نماید ودرغیر اینصورت روزانه مبلغ  ساعته  64 جهت اقدامات مربوط به پیمانکلیه ماشین آالت بند مذکور پیمانكار موظف است : 7تبصره

 خواهد شد  بابت هریک از دستگاه  جریمه  ریال

پمپ ها و آبنماهاي  و کلیه لوازم تجهیزات سیستم آبرسانی ( حتی در صورت خرابی کامل)نگهداري، مواظبت، رفع عیب، سالم سازي و جایگزین نمودن  (19

 سرقت هر کدام از تجهیزات مربوط به فضاي سبز محدوده تحویلی به پیمانكار، تا پایان قرارداد به عهدهمسئولیت همچنین ق لیست پیوست و مطابسطح شهر 
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پیمانكار درصد باالسري از صورت وضعیت 12پیمانكار می باشد و در صورت عدم اجرا از سوي پیمانكار، کارفرما شخصا اقدام و هزینه آن را به اضافه و هزینه 

 .کسر می نماید

می باشد در غیر این صورت به ازاء هر روز تاخیر در راه اندازي هر کدام از آبنماها مبلغ ( ساعت 64)پیمانكار ملزم به راه ا ندازي آبنماها در اسرع وقت :1تبصره

 .ریال جریمه و از صورت وضعیت کسر می گردد4،999،999

پیمانكار متعهد به اداي جبران و سالم نمودن می سرقت وسایل و سیستم هاي آبیاري   ز جمله نشتی، شكستگی،در صورت بروز هرگونه عیوب ا: 6تبصره 

 .باشد

، با تنظیم فضاي سبزو اتصاالت مربوطه و شبكه آبرسانی پیمانكار موظف می باشد در پایان مدت قرارداد نسبت به تحویل سالم شیرآالت و : 0تبصره 

 .قدام نمایدصورتجلسه به کارفرما ا

و در صورت عدم انجام تعهدات این بند به ازاي هر مورد مبلغ باشد  پیمانكار موظف به تعمیر و اجراي تاسیسات آبی در محدوده پیمان می:4تبصره

 .ریال به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد 2.999.999

راي یک شیفت در شبانه روز و در محدوده زمانی معرفی شده توسط پیمانكار، بعنوان و مفهوم تعطیل نمودن اجراي عملیات نگهداري فضاي سبز، حتی ب (11

پیمانكار تائید می نماید . ایجاد اخالل در محدوده فعالیت می باشد و به تبع آن کارشكنی در فعالیتهاي کارفرما تلقی شده و موجب پیگرد قانونی خواهد بود

براي کارفرما به رسمیت می « ایجاد اخالل»دون مسموع، بدون ادله احتمالیح، پذیرفته و اقدامات قانونی را براي عنوان که عواقب قانونی مورد مذکور را ب

 .شناسد

 .تهیه بار، درخت، گل و گیاه برعهده کارفرما می باشد و کاشت، آبیاری و نگهداری آن برعهده پیمانكار می باشد (16

از تاریخ کاشت و نگهداري ( روز 29)ماه  6به ازاء کمبود هر گل پس از گذشت حداقل مانكار می باشد و گلكاري و نگهداري مربوط به آن برعهده پی (10

 .می گردد صورت وضعیت پیمانكار کسر باالسري از%49 روز گل و گیاه به اضافهقیمت  اي معادل جریمه

 روز درخت به اضافهقیمت  اي معادل جریمه در پایان قرارداد، درختهر  به ازاء کمبودو نگهداري مربوط به آن برعهده پیمانكار می باشد و  درختكاري ها (14

 .می گردد صورت وضعیت پیمانكار کسر باالسري از 49%

صورت  ریال از 2.999.999 اي معادل جریمه ، خشک شدن هر مترمربع چمنبه ازاء و نگهداري مربوط به آن برعهده پیمانكار می باشد و  چمن کاري (12

کسر می گردد و پیمانكار موظف است با هزینه خود در اسرع وقت نسبت به ترمیم چمن خشک شده اقدام نماید در غیراینصورت مبلغ وضعیت پیمانكار 

 .جریمه دو برابر خواهد شد

ازاء هراصله درخت پیمانكار متعهد می گردد، در صورت خشكیدگی هر اصله درخت از نوع توت، سنجد، اقاقیا، زیتون، نارون، کاج، نخل زینتی و سرو به  (12

جریمه  ریال 29.999.999و هر نفر خرما بزرگ مبلغ ( میلیون ریال پنج)ریال  2.999.999، هر پاجوش خرما مبلغ (میلیون ریال دو)ریال  6999،999مبلغ 

 .پرداخت نماید و مبلغ مذکور از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد

کارفرما تعیین می نماید قبل وبعد از کاشت گل، نهال و یا چمن کاري به برداشت نمونه خاك مورد نظر، پیمانكار متعهد می گردد در هر مكان وزمان که  (17

مورد تائید دستگاه نظارت اقدام نماید، و نتایج حاصله از آزمایح (کلینیک گیاه پزشكی )جهت انجام آزمایح در آزمایشگاه خاك شناسی وبیماري شناسی 

 .را به کارفرما اعالم نماید، بدیهی است هزینه انجام آزمایح تماماً به عهده پیمانكار می باشد( با تفسیر آن...و Kو  N ،Pخاك و مقدار  PHو  ECاعم از )

معصوم، میدان امام زاده  14پیمانكار موظف می باشد نسبت به نظافت، نگهداري، سرویس و تعمیر آبنماهاي واقع در رفوژ وسط بلوار وحشی بافقی، میدان  (19

جریمه . اقدام نماید ...و میدان بهارستان  ، میدان شیخ محمد تقی و،میدان گالب ریز ، میدان فاطمیه، میدان امام حسین، میدان خان و پارك پیرمراد عبداهلل

 .باشد ریال می 6.999.999عدم نظافت صحیح آبنما و جریمه نبود نظم در ساعات روشنایی آبنما در هر نوبت بازدید به ازاء هر مورد مبلغ 
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و سرویس هاي بهداشتی، نظافت سطل هاي زباله و تعویض  بلوار وحشی بافقی و پارکهارفوژ وسط ي پیمانكار موظف می باشد نسبت به نظافت پیاده روها (10

، تامین جهت آبخوري لیوان یكبار مصرفو  دستمال توالت، تأمین مایع هاي صابونپالستیک هاي آن، نگهداري و نظافت لوازم ورزشی، آبخوري و نیمكت ها، 

پارك ، پارك پیرمراد ،حفظ و نگهداري از تأسیسات و تجهیزات آبرسانی و روشنایی و کلبه بازي کودکان موجود در پارك کودك ،مواد شوینده مورد نیاز

از تعهدات این بند به ازاي هر مورد مبلغ در صورت عدم انجام هر یک  .اقدام نماید به پیمانكار وده هاي تحویلیدسایر مح وپارك کوثر ، پارك شاهد ،بانوان

 .ریال به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد 6.999.999

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

در پشت لباس، که بر روي سینه کارت  شهرداري بافقدو تكه و آرم تري خاکسو  پیمانكار ملزم می باشد براي پرسنل خود، لباس کار مناسب به رنگ سبز (69

بدیهی است کیفیت لباس باید به گونه اي . و کاله لبه دار، هر شح ماه یكبار فراهم نماید  طبیکفح کار  شناسایی نصب گردد، به همراه دستكح باغبانی و 

 (.طراحی کلی با نظر کارفرما) .عرق گیر براي لباس کار الزامیست. نداشته باشدانتخاب شود که سرما یا گرما تأثیر نامناسب بر روي پرسنل 

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

 .هرشح ماه می باشدء کار در ابتدا و کفح تحویل لباس: 6تبصره 

به ( یک میلیون ریال)ریال  1.999.999مبلغ  هر بازدید  در صورت عدم پوشیدن لباس کار توسط هر یک از پرسنل در پیمانكار متعهد می گردد: 0تبصره 

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

 .عهده پیمانكار می باشد تهیه انواع سموم دفع آفات و علف کشها بهمحلول پاشی و تهیه انواع کود شیمیایی (61

 .استفاده از هر نوع کود، سم، خاك و ماسه بایستی با هماهنگی دستگاه نظارت صورت گیرد:تبصره

 و سم انواع کودفرم پیشنهاد قیمت خرید 

 مبلغ کل قیمت هر واحد مقدار شرح ردیف

   تن NPK 799همراه با ریزمغذي حیوانی پوسیده ه کود تهی 1

   کیلوگرم 2999 تهیه کود شیمیایی دي آمونیوم فسفات   6

   کیلوگرم 2999 تهیه کود شیمیایی اوره  0

   لیتر 299 تهیه سم دیازینون  شرکت پر تو نار  4

   لیتر 99 کیمیا کاوش( ارتوس)تهیه سم  فن پروکسی میت  2

   لیتر 2 سم ولم شرکت بایر تهیه  2

   کیلو 49  کاربندازین-گل سم گرگانتهیه سم قارچ کح بنومیل شرکت  7

   لیتر199 تهیه روغن ولک 9

   لیتر 09 تهیه سم اتیون بایر  0

   کیلو گرم69 گرو عناصر ریز مغذي سوئیس 19

   کیلو گرم49 گرو کود آهن کالت سوئیس 11

   ترلی 499 آنتی  سالت  16

   کیلوگرم 1999 کود گوگرد 10

   عدد 2999 متري6قیم  14
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 یمانكارانپنحوه ارزیابی :بخش پنجم

 1 دولج

 امتیازکسب شده سقف امتیاز مالك ارزیابی ردیف

  49 سوابق کاری واجرایی 1   

  77 توان تجهیزاتی 7   

  73 توان مدیریتی  3   

  15 تاییدیه مالی 4

  199 جمع          

 

 بدون ارائه اسناد هی  گونه امتیازي منظورنمی گردد    -

امضاء به همراه اسناد  و مهر پس از ئه مستندات الزم وکافی اقدام وپیمانكارموظف است براساس معیارهاي ارزیابی جدول فوق نسبت به ارا -

 .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 59(:قیمت پیشنهادي) نمودن پاکت ج قبول جهت بازحداقل امتیاز قابل . داشت نخواهد اعتراضی را

 (امتیاز  49) سوابق کاری :الف        

یا  (پایان قرارداد )  همراه با رضایت نامه از کارفرما ، انجام گرفته است محاسبه می گردد1007تا  1009از سال امتیاز سابقه کار براي حداکثر پنج کار که 

الزم به ذکر است که ارائه  .ارائه نگردد، قرارداد مورد لحاظ قرار نگرفته و امتیاز ندارد ماعی و چنانچهتیا مفاصاحساب تامین اجصورتجلسه کمیسیون تحویل 

 .قراردادهاي مربوطه به هر کار بایستی ضمیمه مدرك بوده و شرکت کننده در مناقصه نسبت به تكمیل جدول زیر اقدام نماید

 سوابق کاری: 7جدول 

 امتیاز کل تعداد پروژه امتیاز اردادقر ردیف

   12 میلیارد ریال دهبا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  1

   10 میلیارد ریال  دهمیلیارد ریال تا  هفتبا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  6

   19 میلیارد ریال  هفتمیلیارد ریال تا  چهارداد با حداقل مبلغ قرار مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  0

   7 میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال 2/1با حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  4

   12 میلیارد ریال چهارقرارداد هر با حداقل مبلغ  غیر مرتبطپروژه  دوبه ازاي انجام  2

  جمع امتیاز
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 هیزاتی توان تج: 3جدول

 امتیازکسب شده سقف امتیاز نوع وسیله ردیف
  9 (به باال  00مدل ) نیسان کمپرسیدو دستگاه  1

  4 (به باال  02مدل ) 492پژو  6

  2 (به باال  09مدل )  بنز خاور کمپرسی 0

  2 (به باال  99مدل ) بیل مكانیكی  4

  66          جمع کل

 

 (یا اجاره خط محضري سند.)محاسبه می گردد ک شرکت باشند سقف امتیازدرصورتی که ماشین آالت درتمل -

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

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

 توان مدیریتی: 4جدول                                                         

 امتیازکسب شده سقف امتیاز تعداد تحصیالت ردیف

  2 1 (لیسانس مالی یا بازرگانی ) مدیر مالی  1

  2 1 کارشناس کشاورزي 6

  4 6 فوق دیپلم 

  7 فضاي سبز 2داشتن رتبه  0

  60 جمع امتیاز       

داراي ساابقه پرداخات    یاا  و(مده باشاد آمشروط به اینكه قبل ازانتشار آگاهی به عضویت هیئت مدیره در) ودههیئت مدیره ب کادرمدیریتی بایستی عضو: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  15)توان مالی  :5جدول

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

 12 میلیارد ریال 19گردش مالی حداقل  1

 10 میلیارد ریال دهمیلیارد ریال تا  هفتگردش مالی حداقل  6

 19 میلیارد ریال هفتمیلیارد ریال تا  چهارگردش مالی حداقل  0

 2 میلیارد ریال 4میلیارد ریال تا  6مالی حداقل  گردش 

  :امتیاز کسب شده

شرکت خود را که به تاییدیه بانك مورد نظر رسیده است را ارائه نماید که  02و  03، 05پیمانكار بایستی گردش مالی حساب سالهای : تبصره

 . در صورت عدم ارائه، امتیازی تعلق نمی گیرد


