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 مناقصه خالصه

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 

 .ارد ذیل را رعایت نمایندمناقصه بایستی مو

 . مراجعه نمایند( www.setadiran.ir)شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه به سامانه تدارکات الكترونيكی دولت  (1

 31/31/99مورخ  شنبه تا پایان وقت اداري روز( www.setadiran.ir)حداکثر مهلت بارگذاري پيشنهادات قيمت در سامانه تدارکات الكترونيكی دولت  (2

شنبه مورخ یكگردد و کليه پيشنهادات در روز  -ميدان امام حسين -بافق -یزد: می باشد و پاکت تضمين همزمان بصورت فيزیكی تحویل دبيرخانه به آدرس

 ( 11215151511: تلفن تماس امور قراردادها. ) در شهرداري بافق مفتوح می شود 31/31/99

 .از تاریخ عقد تعيين می گردد( ک سال شمسیی)ماه  35مدت اجراي کار  -1

بانک مهر ایران شعبه  88113368129561به حساب  بایست یا به صورت واریز نقد ریال می باشدکه می 1.111.111.111مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  -1

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

 .د باشدینامه هاي فوق، باید حداقل سه ماه از تاریخ تسليم پيشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نيز قابل تمدمدت اعتبار تضمين : تبصره

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

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

 :شامل "ب"پاکت  -5-2

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

 .به بعد داراي اعتبار می باشد 58/19/99گواهی رضایت از تاریخ . گواهی رضایت از شهرداري بافق بابت انجام فعاليت هاي گذشته( الف

 .(نمونه قراردادو  پيمان خصوصی، شرایط پيمان اییاجرشرایط دعوتنامه، )مناقصه  اسناد( ب

عنداالقتضاء کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت و و رونوشت اساسنامه و آگهی آخرین تغييرات مندرج در یكی از روزنامه هاي کثير االنتشار ( ج

 .شایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد. ارك مربوطهسایر مد

 اسناد مربوط به فصل ارزیابی شرکت ها( د

 :مربوط به پیشنهاد قیمت "ج"پاکت  -5-3

 .جدول آناليز تفكيكی قيمتها و برگ پيشنهاد قيمت( الف

از تاریخ ابالغ نظر کميسيون مناقصات دستگاه مناقصه گزار، با تكميل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء دفترچه  روز کاري 8برنده مناقصه موظف است تا  -8

ميل و ارائه مدارك پيمان و ارائه تضمين انجام تعهدات، به واحد مالی شهرداري مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه و عدم تك

 .کر، سپرده وي به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط و از برنده دوم دعوت بعمل خواهد آمدفوق الذ

قاد قرارداد، با تضمين نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام کار، نزد کارفرما نگهداري می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انع -8

در غير اینصورت مناقصه . بر با ميزان تضمين دریافتی باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد می گرددشرایطی که تفاوت قيمت کمتر یا برا

 .تجدید خواهد شد

 کليه کسورات قانونی و قراردادي به عهده پيمانكار بوده و از صورت وضعيت پيمانكار کسر خواهد شد  -6

درصد مبلغ پيشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين بانكی زمان تحویل  31هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  -9

 سپرده حسن انجام کار بصورت نقدي از صورتحساب ماهيانه پيمانكار کسر می گردد  مبلغ قرارداد تحت عنوان% 31قطعی دریافت می دارد و معادل 

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد -31
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 تعهدات و وظایف پیمانكار  

در صورت عدم  ي داشته باشد وهيچ گونه تأخير پرسنل و کارکنان خود را بدون يماه حقوق و مزایا یکپيمانكار متعهد می گردد توانایی مالی پرداخت  (3

 .حق هيچ گونه اعتراضی را نخواهد داشتپيمانكار  و کسر می گردد  در صد باالسري 32پيمانكار به اضافه  صورت وضعيتاز  ،پرداخت

و  می باشد نفر 06ی می باشد، پیمانكار باید حداقل ها را رعایت نماید و حداقل تعداد نیرو مورد نیاز در روز با توجه به اینكه قرارداد حجم (5

 .اقدام می نماید طبق لیست آنالیز نیروهاپیمانكار با هزینه خود نسبت به تأمین آنها 

هانه پرینت ليست حضور و غيااب و فايح حقاوقی را قبال از پرداخات      پيمانكار موظف است نسبت به تهيه یک دستگاه حضور و غياب اقدام نماید و ما: 2-3

عادم ارائاه    حقوق و دستمزد به کارگران ارائه نماید و براساس ليست حضور و غياب، اضافه کاري ها، تعطيل کاري ها و شبكاري ها اعمال گاردد و در صاورت  

ریال از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد و در صورت تكرار، قارارداد   2.111.111ليست حضور و غياب و فيح حقوقی به کارگران به ازاي هر نفر مبلغ 

راضای را  به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار به نفع کارفرما ضبط مای گاردد و پيمانكاار حاق هيهگوناه اعت     

هايچ کوناه    ماینده کارفرما می باشد وپرداخت طبق ليست تایيد شده می باشد که پيمانكاار حاق  تایيد ليست حضور وغياب وکارکرد برعهده ن. نخواهد داشت

 اعتراضی ندارد

حقوق  در صورت شكایت کارگر از پيمانكار به مراجع قانونی به جهت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و یا عدم پرداخت پایه سنوات یا عدم پرداخت: 2-5

دن پيمانكار از سوي مراجع قانونی، قرارداد به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار باه  و مزایا و غيره و محكوم ش

 .ضبط می گردد و پيمانكار حق هيهگونه اعتراضی را نخواهد داشت و کارفرما در این مورد هيهگونه مسئوليتی نخواهد داشتنفع کارفرما 

پيمانكار می باشد ... و  راننده خاور و راننده نيسانفضاي سبز،  کارشناس ،به غير از پرسنل پيمانكار اعم از نماینده، مأمور خرید، حسابدارنفر مذکور  81: 2-1

 .و مراد تعداد نيروي کارگري است

 .ي می باشدپيمانكار موظف به بكارگيري یک کارشناس کشاورزي با هماهنگی دستگاه نظارت به غير از نيروي کارگر: 2-1

 .اخراج و بكارگيري نيرو باید با هماهنگی دستگاه نظارت باشد: 2-2

. را که از طرف کارفرما ابالغ می شود، به نحو احسن انجام دهد( نظير اعياد)پيمانكار موظف می باشد کارهاي اضافی مورد نياز کارفرما در مواقع خاص  :2-8

 .پيشنهادي خود لحاظ نمایدپيمانكار باید هزینه هاي مذکور را در قيمت 

 15حق شیفت ) نفر  12کاری به تعداد  شیفت وماهانه  روز تعطیل کاری 246و ماهانه ساعت اضافه کار  3066پیمانكار ملزم می باشد  :5-7

ين شده ياز سقف تعاري یا شيفت کچنانهه ساعت اضافه کاري یا تعطيل کاري  ونماید   بین پرسنل محدوده پیمان توزیعدر ماه ( درصد حقوق پایه 

    .     قابل تبدیل  ساعت اضافه کاري به تعطيل کاري ویا تعطيل کاري به اضافه کاري می باشد  در ماه  بيشتر شود 

ر است در صورت الزم به ذک .قبل از هر صورت وضعيت ليست پرداختی را به دستگاه نظارت تحویل تا بر اساس تایيدیه نهایی انجام پذیردپيمانكار بایستی لذا 

استرداد می گردد و از صورت وضعيت  درصد 51اعمال ضریب با و شيفت کاري  و تعطيل کاري مبلغ معادل اضافه کاري ،عدم پرداختی از سوي پيمانكار

 .پيمانكار کسر می گردد

 .نيرو نماید ریال بن کاال بابت مراسم خاص با هماهنگی ناظر تحویل 8.111.111پيمانكار موظف است ساليانه : 2-6

معادل ساعات اضافه کاري و تعطيل کاري ماهانه نسبت به بكارگيري نيروهاي خارج از قرارداد و دستور دستگاه نظارت با هماهنگی  می تواندپيمانكار  :2-9

 .جهت انجام خدمات این قرارداد اقدام نماید

بابت تشویق پرداخت نماید و مجموعاً مبلغ کل مبلغی ل با هماهنگی دستگاه نظارت پيمانكار موظف است به هر کداميک از فرزندان ممتاز درسی پرسن: 2-31

در صورت عدم پرداخت در پایان پيمان از صورت وضعيت پيمانكار به نفع شهرداري کسر خواهد . ریال در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نماید 81.111.111

 .شد
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اما )برآورد تقریبی بوده و پيمانكار نمی تواند به تعداد نيروي تقریبی از سوي کارفرما استناد نماید  حداقل تعداد کارگران مشخص شده توسط کارفرما :2-33

پيمانكار می بایست براساس حداقل نيروي پيح بينی شده، حجم کار و برنامه زمانبندي، تعداد نيروي مورد نياز (. در عين حال باید حداقل ها را رعایت نماید

 .نهاد قيمت به طور واضح مشخص نمایدرا آناليز و در پيش

به دستگاه نظارت اقدام نماید و در ( به پيوست قرارداد ) روز پس از تاریخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه ليست مشخصات کارگران 32پيمانكار می بایست : 2-35

 .انين و مقررات نسبت به اصالح ليست اقدام نمایدصورت عدم تایيد توسط دستگاه نظارت، پيمانكار می بایست مطابق نظر دستگاه نظارت و قو

از هزینه هاي بيمه به عهده %  21کارگران فضاي سبز اقدام نماید ضمنا  ( بيمه ایران)پيمانكارموظف می باشد نسبت به پرداخت بيمه تكميلی : 2-31

ریال جهت بيمه تكميلی کارگران در قيمت پيشنهادي  81.111.111 پيمانكار ماهانه مبلغ .باقيمانده به عهده پرسنل فضاي سبز می باشد% 21پيمانكار و 

و  و شرکت بيمه کننده نوع بيمه تمكيلی .درنظر بگيرد 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

انجام می (  3111سال ) موکول شود، تعدیل به آن بخشی از قرارداد که در سال بعد (  3111سال ) انجام بخشی از قرارداد به سال بعد ر صورتی که د (1

 براساس افزایح اعالم شده توسط اداره کار، رفاه و امور اجتماعی می باشد و کارفرما صرفاً 3111پرداخت حقوق کارگران در سال و گيرد تعلق می گيرد 

 . پرداخت می نماید 5/3را با اعمال ضریب  3111هرگونه افزایح اعالم شده توسط اداره کار، رفاه و امور اجتماعی در سال 

 .در بانک معرفی شده از سوي کارفرما جهت کليه دریافت ها و پرداخت هاي مرتبط با این شهرداري می باشد مشترك مكلف به افتتاح حساب پيمانكار (1

هرگونه بكارگيري )ند کارگران مورد نياز عمليات پيمان را بشرط داشتن صالحيت کار، به پيمانكار معرفی کند و پيمانكار آنان را بكار گمارد کارفرما می توا (2

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

 (پرس غذا  5111. ) تامين غذا در ساعات غير اداري برعهده و هزینه پيمانكار می باشد (8

ليتر بنزین براي پرسنل آبيار با هماهنگی دستگاه نظارت تامين نماید که بایستی قبض بنزین به تایيد دستگاه نظارت  1111پيمانكار موظف است در سال  (8

 .برسد

 .هيچ گونه پيح پرداختی به قرارداد تعلق نمی گيرد (6

 .به عهده پيمانكار می باشد و قراردادي و هزینه درج آگهی پرداخت کليه کسورات قانونی (9

که با  در صورت ضرورت انجام کار به صورت شبانه یا ایام تعطيل پيمانكار ملزم به پرداخت هزینه شب کاري و  مستخدمين طبق قانون کار خواهد بود (31

 .ت انجام خواهد گرفت و هزینه آن برعهده پيمانكار می باشددستگاه نظارابالغ کارفرما واطالع 

برابر مقررات  پيمانكار موظف است متخلفانی که اقدام به ریختن زباله، در محدوده فضاي سبز می نمایند را شناسایی و به دستگاه نظارت معرفی نماید، تا  (33

رفی این قبيل متخلفان انجام ندهد، شخصاً موظف به جمع آوري زباله ها، خاکروبه ها، نخاله چنانهه پيمانكار اقدام الزم را جهت مع. با فرد متخلف اعمال گردد

 .موجود در محدوده فضاي سبز می باشد... هاي ساختمانی و غيرساختمانی و 

محوطه پيرامونی پروژه چه در ساعات اداري و چه در کارگاه و ر د است و مسئوليت وقوع هر گونه حادثه از طرف پيمانكار الزامیرعایت موارد ایمنی  (35

را به عنوان مسئول ایمنی کارگاه به کارفرما معرفی نماید  HSE معتبر با مدرك ساعات غير اداري به عهده پيمانكار است ضمنا پيمانكار می بایست فردي

 .به عنوان جریمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد ریال 3.111.111به ازاي هر روز  مسئول ایمنی کارگاه یصورت عدم معرف بدیهی است در

. باشد تهيه و تدارك ابزار کار و ماشين آالت و به طور کلی تمامی لوازمی که براي اجراي عمليات موضوع پيمان ضروري است، به عهده پيمانكار می (31

كانيزه، تهيه نموده و در اختيار همهنين پيمانكار مكلف می باشد ادوات و ماشين آالت ذکر شده در ذیل را در محيط کار و کارگاه، جهت انجام عمليات م

 .داشته باشد و تنظيم قرارداد منوط به ارائه تایيد ناظر بابت لوازم و ماشين آالت می باشد
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 به باال  98مدل  112دستگاه پزو  یک -3

 به باال 91مدل دستگاه  دونيسان کمپرسی  -5

 به باال 69یک دستگاه  مدل  (کمپرسی)بنز خاور  -1

 آلمانی   دستگاه سهی برقی یا موتوري حداقل ماشين چمن زن -1

 .  شمشادزن برقی یا موتوري حداقل یک دستگاه -2

 دستگاه 6قيهی دستی موج دار مخصوص هرس کاج توپی  -8

 .دستگاه 1اره موتوري جهت برش و قطع درختان خشكيده، خطرناك و باد افتاده -8

 جهت فضاي سبزهاي کوچک توري یک دستگاه و پشتی مو حداقل یک دستگاهموتوري  فرغونیسمپاش  -6

 دستگاه دو براي درختان و فضاي سبزهاي بزرگ ليتري 3111سمپاش تانكري  -9

 .دستگاه 31دستگاه علف چين حداقل  -31

 (دستگاه بزرگ  دو -دستگاه کوچک دو) .دستگاه چهار تيلر موتوري دستی -33

  پمپ کفكح دو دستگاه -35

عدد  11عدد  شنكح و  21، سامورایی عدد اره دستی11 ،بزرگ یعدد  قيهی باغبان81 ،قيهی باغبانی کوچک عدد 81 فرغون، عدد31 ،عدد بيلهه311 -31

 چهار شاخ

 براي موتورسيكلت هاي آبيارها به همراه کليه متعلقات و سيستم مربوطه دستگاه جی پی اس 31تعداد  -31

 کيلوگرم 2/8یک دستگاه پيكور ماکيتا یا توسن  -32

 .دننو و غیرمستعمل باشمی بایست فوق الاکر همگی لوازم : 1تبصره

 .د بودنوع و ميزان ماشين آالت و ابزار و وسایل مورد نياز اجراي مفاد پيمان، توسط پيمانكار پيشنهاد و پس از تصویب کارفرما، مالك عمل خواه: 5تبصره 

ا تشخيص دهد که تجهيزات موجود و در اختيار پيمانكار، کافی براي اتمام کار در مدت قرارداد هرگاه در حين اجراي عمليات موضوع پيمان، کارفرم: 1تبصره 

پيمانكار موظف است تجهيزات خود را طبق نظر کارفرما و در مدت معين تكميل کند، بدون اینكه . نمی باشد، مراتب را به پيمانكار کتباً ابالغ خواهد نمود

 . داشته باشد مناسبت ادعاي خسارتی از کارفرما

تجهيزات مورد نياز کارگاه .کليه لوازم باغبانی وکشاورزي، ابزارآالت، ماشين آالت، مصالح و قيم  و15متري سایز  21حلقه  51حداقل تأمين شيلنگ : 1تبصره 

ر می باشد و کارفرما هيهگونه تعهدي تحت هيچ براي کارگر، تماماً به عهده پيمانكادستكح کار و برزنتی و عينک محافظ و کاله آفتابگير  ،و تأمين لباس کار

 .همهنين پيمانكار مكلف است کليه استانداردهاي تعيين شده توسط کارفرما را در مفاد فوق، رعایت نماید. شرایطی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت

و حفاظت فنی و بهداشت کار را در مورد کارگران و پرسنل خود رعایت پيمانكار مكلف است کليه قوانين، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایمنی : 2تبصره 

 .نماید و عواقب ناشی از برق گرفتگی، خفگی و نقص عضو کارگران و غيره، در حين اجراي کار، به عهده پيمانكار است

 (هيه کانكسحداقل ت)شروع به کار موظف به تجهيز کارگاه در محدوده پيمان می باشد  پيمانكار قبل از:8تبصره 

 5.111.111تهيه نماید ودرغير اینصورت روزانه مبلغ  ساعته  51 جهت اقدامات مربوط به پيمانکليه ماشين آالت بند مذکور پيمانكار موظف است : 8تبصره

 خواهد شد  بابت هریک از دستگاه  جریمه  ریال

عمليات موضوع پيمان تحویل پيمانكار می گردد و تحت هر عنوان نباید از محدوده کليه اقالم تحویلی کارفرما به پيمانكار، فقط براي کاربرد در محدوده  (31

 .تعریف شده در پيمان خارج گردد
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پمپ ها و آبنماهاي  و کليه لوازم تجهيزات سيستم آبرسانی ( حتی در صورت خرابی کامل)نگهداري، مواظبت، رفع عيب، سالم سازي و جایگزین نمودن  (32

 سرقت هر کدام از تجهيزات مربوط به فضاي سبز محدوده تحویلی به پيمانكار، تا پایان قرارداد به عهدهمسئوليت همهنين ست و مطابق ليست پيوسطح شهر 

درصد باالسري از صورت وضعيت پيمانكار 32پيمانكار می باشد و در صورت عدم اجرا از سوي پيمانكار، کارفرما شخصا اقدام و هزینه آن را به اضافه و هزینه 

 .سر می نمایدک

می باشد در غير این صورت به ازاء هر روز تاخير در راه اندازي هر کدام از آبنماها مبلغ ( ساعت 51)پيمانكار ملزم به راه اندازي آبنماها در اسرع وقت :3تبصره

 .ریال جریمه و از صورت وضعيت کسر می گردد1،111،111

پيمانكار متعهد به اداي جبران و سالم نمودن می سرقت وسایل و سيستم هاي آبياري  ، شكستگی،در صورت بروز هرگونه عيوب از جمله نشتی: 5تبصره 

 .باشد

، با تنظيم فضاي سبزو اتصاالت مربوطه و شبكه آبرسانی پيمانكار موظف می باشد در پایان مدت قرارداد نسبت به تحویل سالم شيرآالت و : 1تبصره 

 .صورتجلسه به کارفرما اقدام نماید

و در صورت عدم انجام تعهدات این بند به ازاي هر مورد مبلغ باشد  پيمانكار موظف به تعمير و اجراي تاسيسات آبی در محدوده پيمان می:1تبصره

 .ریال به عنوان جریمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد 2.111.111

 .تهیه بار، درخت، گل و گیاه برعهده کارفرما می باشد و کاشت، آبیاری و نگهداری آن برعهده پیمانكار می باشد (38

معصوم، ميدان امام زاده  31پيمانكار موظف می باشد نسبت به نظافت، نگهداري، سرویس و تعمير آبنماهاي واقع در رفوژ وسط بلوار وحشی بافقی، ميدان  (38

جریمه . اقدام نماید ...و ميدان بهارستان  ، ميدان شيخ محمد تقی و،ميدان گالب ریز طميه، ميدان امام حسين، ميدان خان و پارك پيرمراد عبداهلل، ميدان فا

 .ریال می باشد 5.111.111عدم نظافت صحيح آبنما و جریمه نبود نظم در ساعات روشنایی آبنما در هر نوبت بازدید به ازاء هر مورد مبلغ 

و سرویس هاي بهداشتی، نظافت سطل هاي زباله و تعویض  بلوار وحشی بافقی و پارکهارفوژ وسط ي كار موظف می باشد نسبت به نظافت پياده روهاپيمان (36

تامين  ،ليوان یكبار مصرف جهت آبخوريو  دستمال توالت، تأمين مایع هاي صابونپالستيک هاي آن، نگهداري و نظافت لوازم ورزشی، آبخوري و نيمكت ها، 

پارك ، پارك پيرمراد ،حفظ و نگهداري از تأسيسات و تجهيزات آبرسانی و روشنایی و کلبه بازي کودکان موجود در پارك کودك ،مواد شوینده مورد نياز

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

 .ریال به عنوان جریمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد 5.111.111

 .  تأمين نيروي مربوط به موارد نظافت در ماده فوق، به عهده پيمانكار می باشد: تبصره

در پشت لباس، که بر روي سينه کارت  شهرداري بافقآرم  دو تكه وخاکستري و  پيمانكار ملزم می باشد براي پرسنل خود، لباس کار مناسب به رنگ سبز (39

یک دست کاپشن کار تامين  ر، هر شح ماه یكبار فراهم نماید و همهنينو کاله لبه دا طبیکفح کار  شناسایی نصب گردد، به همراه دستكح باغبانی و 

بدیهی است کيفيت لباس باید به گونه اي انتخاب شود که سرما یا . شدبرعهده و هزینه پيمانكار می بازمستانی همرنگ لباس همراه با نصب آرم و شبرنگ 

طراحی کلی لباس و تعيين کيفيت لباس و کفح کار برعهده دستگاه  .عرق گير براي لباس کار الزاميست. گرما تأثير نامناسب بر روي پرسنل نداشته باشد

 .نظارت می باشد

به عنوان جریمه از  ریال 51.111.1111از سوي پيمانكار تهيه نگردد به ازاي هر نفر مبلغ  بند نیادر  هر یک از اجزاي مشخص شدهدر صورتی که : 3تبصره

  صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد 

 .چاپ باشد شهرداري بافقلباس کليه پرسنل بایستی همواره تميز و در پشت آن نيز نام و آرم :  3تبصره 

 .هرشح ماه می باشدء داکار در ابت و کفح تحویل لباس: 5تبصره 
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 و سم فرم پیشنهاد قیمت خرید انواع کود

 مبلغ کل قيمت هر واحد مقدار شرح ردیف

   تن 811 حيوانی پوسيده تهيه کود  3

   کيلوگرم 2111 تهيه کود شيميایی دي آمونيوم فسفات   5

   کيلوگرم 2111 تهيه کود شيميایی اوره  1

   ليتر 211 تهيه سم دیازینون  شرکت پر تو نار  1

   ليتر 61 کيميا کاوش( ارتوس)تهيه سم  فن پروکسی ميت  2

   ليتر 2 تهيه سم ولم شرکت بایر  8

   کيلو 311  کاربندازین-گل سم گرگانچ کح بنوميل شرکت تهيه سم قار 8

   ليتر311 تهيه روغن ولک 6

   ليتر 11 تهيه سم اتيون بایر  9

   کيلو گرم51 گرو عناصر ریز مغذي سوئيس 31

   کيلو گرم11 گرو کود آهن کالت سوئيس 33

   ليتر 111 آنتی  سالت  35

   کيلوگرم 3111 کود گوگرد 31

   کيلوگرم 51 %(2/25پودر وتابل )  کاربندازیم+رچ کح ایپرودیون قا 31

   عدد 8111 متري5قيم  32

 
  (ریال ) قیمت کل 

 
 (:ریال ) قيمت کل به حروف 

 

 

 :تاریخ:                                           نام، نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده
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 :نحوه ارزيابي پيشنهاددهندگان

 ول امتيازجد

 امتيازکسب شده سقف امتياز مالك ارزیابی ردیف

  46 سوابق کاری واجرایی 1   

  26 توان تجهیزاتی 2   

  26 توان مدیریتی  3   

  26 تاییدیه مالی 4

  166 جمع          

 

 بدون ارائه اسناد هيچ گونه امتيازي منظورنمی گردد    -

امضاء به همراه اسناد  و مهر پس از معيارهاي ارزیابی جدول فوق نسبت به ارائه مستندات الزم وکافی اقدام و پيمانكارموظف است براساس -

 .مناقصه درپاکت الف عودت نماید

مناقصه گرحق هيهگونه  می باشد و یا تایيد صالحيت پيمانكار مختار رد الزم به ذکراست درصورت عدم ارائه مدارك ومستندات کارفرما در

 امتیاز 55 (:قيمت پيشنهادي) نمودن پاکت ج حداقل امتياز قابل قبول جهت باز. داشت نخواهد راضی رااعت

 (امتياز  11) سوابق کاري :الف  

و ( همراه با رضایت نامه از کارفرما)سال گذشته، انجام گرفته است محاسبه می گردد  8امتياز سابقه کار براي حداکثر پنج کار که طی 

الزم به ذکر است که ارائه قراردادهاي مربوطه به هر کار  .ه رضایت نامه ارائه نگردد، قرارداد مورد لحاظ قرار نگرفته و امتياز نداردچنانه

 .بایستی ضميمه مدرك بوده و شرکت کننده در مناقصه نسبت به تكميل جدول زیر اقدام نماید

 سوابق كاري:  1 شماره دولج

 امتياز کل داد پروژهتع امتياز قرارداد ردیف

   32 ميليارد ریال دهبا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  3

   31 ميليارد ریال  دهميليارد ریال تا  هفتبا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  5

   31 ميليارد ریال  هفتد ریال تا ميليار چهاربا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  1

   6 ميليارد ریال چهارميليارد ریال تا  2/3با حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  1

   36 ميليارد ریال چهارقرارداد هر با حداقل مبلغ  غير مرتبطپروژه  دوبه ازاي انجام  2

  جمع امتیاز
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 ((مناقصه گران(جرائیسابقه ا)فرم ارزیابی تجربه))

 اطالعات بخشهاي مشخص شده باعالمت ستاره درجداول ذیل تكميل گردد:3توضيح

سال قبل ازانتشارآگهی مناقصه موردنظر باشدو پيمانهاي انجام شده قبلی  8اطالعات مربوط به پيمانهاي جداول ذیل صرفامی بایست درخصوص:5توضيح

 .مالك امتيازدهی نخواهد بود

می بایست ضميمه این فرم گردددرغيراینصورت (نمونه قراردادهایی که مبلغ پيمان درآن ذکرشده باشد)ك ومستندات مرتبط باپيمانهاي ذیل مدار:1توضيح

 .اظهارات ذکرشده دراین جدول فاقداعتباربوده وامتيازي براي مناقصه گردرنظرگرفته نمی شود

 امتيازي تعلق نمی گيرد ه و به قراردادهایی که مشخصات انهادرفرمها ذکرنشده باشدالزامی بود براي هر قرارداد تكميل فرمهاي ذیل:1توضيح

 فرم ارزیابی کار مرتبطنمونه 

 شرکت(: پيمانكار)نام مناقصه گر

 :موضوع پيمان اول*

 

 

 :محل اجراي پيمان*

 :مدت پيمان*  :تاریخ انعقاد پيمان*

 ریال       :                    مبلغ پيمان*  :نام کارفرما*

 :نمابرکارفرما* :تلفن کارفرما*

 :آدرس کارفرما*

 اتمام یافته است                                        جاري است:وضعيت پيمان* 

 

 فرم ارزیابی کار غیر مرتبطنمونه 

 شرکت(: پيمانكار)نام مناقصه گر

 :موضوع پيمان اول*

 

 

 :محل اجراي پيمان*

 :مدت پيمان*  پيمانتاریخ انعقاد *

 ریال:                           مبلغ پيمان*  نام کارفرما*

 :نمابرکارفرما* :تلفن کارفرما*

 :آدرس کارفرما*

 اتمام یافته است                                        جاري است:وضعيت پيمان* 

* 



 

9 

 

  

 توان تجهیزاتی : 2شماره جدول

 امتيازکسب شده متيازسقف ا نوع وسيله ردیف
  2 (به باال  91مدل ) نيسان کمپرسی 3

  8 (به باال  98مدل ) 112پژو  5

  6 به باال 69مدل  (کمپرسی)بنز خاور  1

  51               جمع کل

 

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

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

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

 توان مدیریتی:  3شماره  جدول                                                         

 يازکسب شدهامت سقف امتياز تعداد تحصيالت ردیف

  35 5 ليسانس 3

  6 5 فوق دیپلم 5

  51 جمع امتياز       

داراي ساابقه پرداخات    یاا  و(مده باشاد آمشروط به اینكه قبل ازانتشار آگاهی به عضویت هيئت مدیره در) هيئت مدیره بوده کادرمدیریتی بایستی عضو:تبصره

 .شده باشدنپيمانكار قطع  ضمن ارتباط کاري انها با در مربوط به حق بيمه الزامی است وارائه مدارك  باشد حداقل یكسال حق بيمه توسط پيمانكار

 (امتیاز  26)توان مالی  :4جدول شماره 

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

 51 ميليارد ریال 8گردش مالی حداقل  3

 38 ميليارد ریال 8ميليارد ریال تا  2مالی حداقل گردش  5

 31 ميليارد ریال 2ميليارد ریال تا  1گردش مالی حداقل  1

 31 ميليارد ریال 1ميليارد ریال تا  3گردش مالی حداقل  1

  :امتیاز کسب شده

یه بانك مورد نظر رسیده است را ارائه نماید که شرکت خود را که به تایید 69و  67، 60پیمانكار بایستی گردش مالی حساب سالهای : تبصره

 . در صورت عدم ارائه، امتیازی تعلق نمی گیرد

 

 

 


