دعوتنامه شرکت در مناقصه
شهرداری شهرستان بافق در نظر دارد خدمات آماده سازی ،کاشت ،حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر و پارك آبشاار باافق باش شار
پیوست ،بش صورت حجمی طبق شر خدمات پیوست از طریق مناقصش عمومی بش پیمانكار ( شخص حقوقی ) واجد شرایط واگذار نماید.شرکت
کنندگان در مناقصش بایستی موارد ذیل را رعایت نمایند.
 )1شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه به سامانه تدارکات الكترونيكی دولت ( )www.setadiran.irمراجعه نمایند.
 )2حداکثر مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا پایان ساعت  41/00روز چهارشنبه مورخ  4100/00/00و حداکثر مهلت بارگذاري پيشنهادات قيمت در
سامانه تدارکات الكترونيكی دولت ( )www.setadiran.irتا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ  4100/00/40می باشد و پاکت تضمين همزمان بصورت
فيزیكی تحویل دبيرخانه به آدرس :یزد -بافق -ميدان امام حسين -گردد و کليه پيشنهادات در روز شنبه مورخ  4100/00/40در شهرداري بافق مفتوح می
شود ( .تلفن تماس امور قراردادها) 00205150500 :
 -0مدت اجراي کار  45ماه (یک سال شمسی) از تاریخ عقد تعيين می گردد.
 -1مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  2.500.000.000ریال می باشدکه میبایست یا به صورت واریز نقد به حساب  88014468120561بانک مهر ایران شعبه
بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانتنامه بانكی باشد.
تبصره :مدت اعتبار تضمين نامه هاي فوق ،باید حداقل سه ماه از تاریخ تسليم پيشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشد.
 -2کليه اسناد مناقصه میبایست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و در سه پاکت الف  ،ب و ج به شرح ذیل ارائه گردد:
 -1-2پاکت "الف"  :اصل و تصویر تضمين شرکت در مناقصه
 -2-5پاکت "ب" شامل:
اسناد ومدارکی که می بایست در پاکت ب قرارداده شوند عبارتند از:
الف) گواهی رضایت از شهرداري بافق بابت انجام فعاليت هاي گذشته .گواهی رضایت از تاریخ  4100/06/58به بعد داراي اعتبار می باشد.
ب) اسناد مناقصه (دعوتنامه ،شرایط اجرایی پيمان ،شرایط خصوصی پيمان و نمونه قرارداد).
ج) رونوشت اساسنامه و آگهی آخرین تغييرات مندرج در یكی از روزنامه هاي کثير االنتشار و همچنين دارندگان امضاء مجاز پيشنهاددهنده براي اسناد مالی
تعهدآورو کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت و عنداالقتضاء سایر مدارك مربوطه .شایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید با موضوع
مناقصه مطابقت داشته باشد.
د) اسناد مربوط به فصل ارزیابی شرکت ها
 -3-5پاکت "ج" مربوط بش پیشنهاد قیمت:
الف) برگ پيشنهاد قيمت و جدول آناليز تفكيكی قيمتها.
 -8دستگاه نظارت ،واحد فضاي سبز شهرداري بافق می باشد.
 -8دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول کليه و یا هر یک از پيشنهادها مختار است.
 -6هرگاه اطالع حاصل شود که پيشنهاددهندگان با هم تبانی کرده اند ،طبق آئين نامه معامالت شهرداري با آنان رفتار خواهد شد.
 -0برنده مناقصه موظف است تا  8روز کاري از تاریخ ابالغ نظر کميسي ون مناقصات دستگاه مناقصه گزار ،با تكميل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء دفترچه
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 تكميل و ارائه مدارك
فوق الذکر ،سپرده وي به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط و از برنده دوم دعوت بعمل خواهد آمد.
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 -40تضمين نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام کار ،نزد کارفرما نگهداري می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد ،با
شرایطی که تفاوت قيمت کمتر یا برابر با ميزان تضمين دریافتی باشد ،تضمين نفر اول ،ضبط و با نفر دوم ،قرارداد منعقد می گردد .در غير اینصورت مناقصه
تجدید خواهد شد.
 -44در صورتيكه در اسناد مناقصه ابهامی وجود داشته باشد ،مناقصه گران بایستی سئواالت خود را بصورت کتبی ،سه روز قبل از تحویل اسناد به دستگاه
مناقصه گزار اعالم ،تا رفع ابهام گردد .در غير اینصورت به هيچ گونه اعتراضی ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -45کليه مكاتباتی که در مدت زمان فروش اسناد مناقصه تا تحویل پيشنهادات پيمانكار ،بين کارفرما و پيمانكار انجام می گيرد ،جزء الینفک اسناد می باشد.
 -40کليه کسورات قانونی و قراردا دي به عهده پيمانكار بوده و از صورت وضعيت پيمانكار کسر خواهد شد و هنگام تحویل قطعی پيمانكار موظف است
مفاصاحساب الزم را از ادارات مربوطه تهيه و به کارفرما ارائه نماید.
 -41در صورت قبولی یا رد پيشنهاد  ،اسناد فراخوان بجز ضمانت نامه مسترد نخواهد شد.
 -42هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  40درصد مبلغ پيشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين بانكی زمان تحویل
قطعی دریافت می دارد و معادل  %40مبلغ قرارداد تحت عنوان سپرده حسن انجام کار بصورت نقدي از صورتحساب ماهيانه پيمانكار کسر می گردد و پس از
پایان قرارداد به پيمانكار در صورت عدم وجود نقص در کار و ارایه مفاصاحساب از ادارات دارایی و تامين اجتماعی .مسترد خواهد شد.
 -48قيمت پيشنهادي بر روي فرم مخصوص پيشنهاد قيمت و جدول آناليز تفكيكی قيمتها که به پيوست اسناد است ،نوشته شود و از اعالم قيمت بر روي
اوراق ،غير از فرم تحویل شده به پيمانكار و نيز پيشنهادهاي قيمت مشروط و مخدوش خودداري شود.
 -48هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

مناقصش گر

مناقصش گزار

شرکت ........

سیدعلی نوروززاده
شهردار بافق

آقای.......
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نمونش قرارداد
با استناد به صورتجلسه کميسيون معامالت به شماره  ......مورخ  .........این قرارداد به همراه شرایط و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غير قابل تفكيک
است و قرارداد ناميده می شود فی ما بين شهرداري بافق به نمایندگی آقاي سيد علی نوروززاده به عنوان شهردار بافق که از این پس کارفرما ناميده می شود
از یک طرف و شرکت  ............به شماره ثبت  ..........و کداقتصادي  .................................به نمایندگی  ...................به شماره ملی  .......................به عنوان مدیرعامل
شرکت که از این پس پيمانكار ناميده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.
ماده  -1موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز سطح شهر بافق به شرح پيوست.
ماده  -2مدت قرارداد:
مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد و براي مدت یک سال شمسی می باشد.
ماده  -3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
 -1-1مبلغ قرارداد بابت خدمات موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن براي مدت یكسال مبلغ به عدد  .....................ریال (بحروف  ........................ریال) می
باشد که ماهانه بر اساس صورت وضعيت از سوي پيمانكار و تایيد دستگاه نظارت و کسر کليه جرایم و کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد و به شماره
حساب  ........................بانک  ..........شعبه  ........اعالمی از سوي پيمانكار واریز خواهد شد.
تبصره  :4در صورتيكه هر کدام از مواردیكه در شرح خدمات و هزینه هاي پيش بينی شده توسط کارفرما تامين شود از صورت وضعيت پيمانكار کسر می
گردد.
تبصره  :5پرداخت پس از ارائه لي ست حقوق کارگران و تأیيد به مهر بانک و ارائه ليست بيمه و ماليات ماه قبل قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  :0کليه هزینه هاي ناشی از استفاده پيمانكار از امكانات و تسهيالت کارفرما (تمامی امكاناتی که مطابق قرارداد ،در تعهد کارفرما نبوده است) ،راساً
توسط کارفرما و ب ا توجه به قيمتهاي کارشناسی انجام شده محاسبه و از صورتحساب پيمانكار کسر خواهد گردید.
تبصره :1پيمانكار متعهد می گردد توانایی مالی پرداخت یک ماه حقوق و مزایاي پرسنل و کارکنان خود را بدون هيچ گونه تأخيري داشته باشد و در صورت
عدم پرداخت ،از صورت وضعيت پيمانكار به اضافه  42در صد باالسري کسر می گردد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
ماده  -4اسناد و مدارك قرارداد:
این قرارداد شامل مدارك زیر می باشد.
 )4-1قرارداد حاضر.
)5-1شرایط اجرایی
 )0-1شرایط خصوصی پيمان.
 )1-1شرح کارهاي مندرج در شرح خدما ت و پيوست هاي مقادیر ،شرح وظایف ،شرایط کاري و آناليز هزینه هاي قيمت پيشنهادي و کليه اوراق و اسناد
دفترچه شرایط پيمان که به مهر و امضاء پيمانكار رسيده است.
 )2-1کليه مدارك و دستور کارها و صورتجلسات و موافقتنامه هایی که در مورد خدمات و کارهاي در طول مدت قرارداد تنظيم گردد و به امضاء طرفين
برسيد.
)8-1کليه بخشنامه هاي الزم االجرا دولت مربوط به کارهاي موضوع قرارداد.
 )8-1برنامه زمانبدي اجراي کار
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در صورت وجود دوگانگی بين اسناد و مدارك پيمان ،به ترتيب این موافقتنامه  ،آیين نامه مالی شهرداریها و شرایط عمومی پيمان به شماره
 405/406621/615مورخ  86/00/00بر دیگر اسناد و مدارك پيمان اولویت دارد و در صورتی که همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد جزء الینفک قرارداد
مذکور می باشد و بر این قرارداد حاکم است و هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ،اولویت با مشخصات فنی خصوصی است
ماده  -5تضمین تعهدات و حسن انجام کار:
 )4-2معادل ( %40ده درصد) مبلغ قرارداد بعنوان تضمين اجراي تعهدات ،بصورت وجه نقد و یا ضمانتنامه بانكی (مطابق با فرم پيوست) اخذ می گردد و در
پایان قرارداد در صورتيكه پيمانكار به تعهدات خود عمل نموده باشد ،پس از ارائه مفاصاحسابهاي دولتی و با تائيد دستگاه نظارت ،به وي مسترد می گردد.
 )5-2معادل ( %40ده درصد) از هر صورت وضعيت پيمانكار تحت عنوان سپرده حسن انجام کار ،کسر و پس از ارائه کليه مفاصاحساب هاي دولتی و گذشت
سه ماه از پایان تحویل موقت قرارداد ،چنانچه نقصی در کار پيمانكار مشاهده نشود با تائيد دستگاه نظارت به وي مسترد می شود.
تبصره  :4پرداخت حسن انجام کار به منزله تسویه قطعی قرارداد می باشد و لزوماً پيمانكار ملزم است که کليه مفاصاحسابها و پرداختهاي حقوقی و هزینه
هاي منظور شده خود را که توسط کارفرما صورت یافته ،تسویه نماید .بدیهی است هرگونه مانده مطالبات کارفرما از محل سپرده هاي مذکور قابل وصول می
باشد.
ماده  -6دستگاه نظارت:
نظارت بر اجراي تعهداتی که پيمانكار بر طبق این قرارداد تقبل نموده است ،از طرف کارفرما بر عهده واحد فضاي سبز شهرداري بافق که در این قرارداد
دستگاه نظارت ناميده می شود ،واگذار گردیده است و پيمانكار مكلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذکور اجرا نماید .بدیهی است
نظارت دستگاه یاد شده رافع مسئوليت هاي پيمانكار نمی باشد.
ماده  : 7دوره تضمین
حسن انجام عمليات موضوع پيمان ،از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگري که طبق ماده  00شرایط عمومی تعيين می شود ،براي مدت سه ماه از سوي
پيمانكار ،تضمين می گردد و طی آن به ترتيب ماده  15شرایط عمومی عمل می شود.
ماده  -8نشانی طرفین:
نشانی کارفرما :بافق ،ميدان امام حسين (ع) ،شهرداري بافق .تلفن00205150500:
نشانی پيمانكار.................................................................................................... :
تبصره :4هر گاه یكی از طرفين قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد .باید کتباً این تغيير را به طرف دیگر ابالغ کند و تا وقتی نشانی جدید به
طرف دیگر اعالم نشده است کليه نامه ها ،اوراق و مكاتبات با پست سفارشی به نشانی فوق الذکر ارسال و تمام آن ابالغ شده تلقی خواهد شد.
تبصره  :5درچارچوب اجراي این قرارداد  :براي مكاتبات ،ابالغ ها و اعالن هاي طرفين با سایر اشخاصی که بصورت مستقيم با قرارداد مرتبط اند ،از قبيل
دستگاه نظارت ،کارشناسان و مانند اینها ،صرفاً نشانی هاي فوق الذکر معتبراست.
ماده  : 9نسخ قرارداد
این قرارداد در  0ماده و شش نسخه که کليه نسخ حكم واحد را دارند ،با آگاهی کامل بين طرفين امضاء و مبادله شد و از هر جهت تابع قوانين جمهوري
اسالمی ایران است.

مهر و امضاء مناقصش گر

مهر و امضاء مناقصش گزار

شرکت /مؤسسش:

شهرداری بافق
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شرايط خصوصي پيمان

.
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تعهدات و وظایف پیمانكار
 )4نسبت به تهيه کارگران ساده و متخصص به تعداد کافی و تهيه وسایل و ابزار کار و ماشين آالت در حدود مشخصات ،در محل و یا از نقاط دیگر ،اطمينان
حاصل کرده است و بعالوه ميزان دستمزدها براساس آخرین تغييرات قانون کار  ،نوسان قيمتها و دیگر هزینه ها را در محاسبه خود از هر جهت منظور کرده
است و در اجراي تعهد ات خود نمی تواند به عذر عدم اطالع ،اضافه بهاء یا حقی را مطالبه نماید.
 )5با توجش بش اینكش قرارداد حجمی می باشد ،پیمانكار باید حداقل ها را رعایت نماید و حداقل تعداد نیرو مورد نیاز در روز  78نفر می باشد و
پیمانكار با هزینش خود نسبت بش تأمین آنها طبق لیست آنالیز نیروها اقدام می نماید.
 :4-2پيمانكار موظف است نسبت به تهيه یک دستگاه حضور و غياب اقدام نماید و ماهانه پرینت ليست حضور و غيااب و فايش حقاوقی را قبال از پرداخات
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 عادم ارائاه
ليست حضور و غياب و فيش حقوقی به کارگران به ازاي هر نفر مبلغ  2.000.000ریال از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد و در صورت تكرار ،قارارداد
به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار به نفع کارفرما ضبط مای گاردد و پيمانكاار حاق هيچگوناه اعتراضای را
نخواهد داشت .تایيد ليست حضور وغياب وکارکرد برعهده نماینده کارفرما می باشد وپرداخت طبق ليست تایيد شده می باشد که پيمانكاار حاق هايچ کوناه
اعتراضی ندارد
 :5-2در 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 حقوق
و مزایا و غيره و محكوم شدن پيمانكار از سوي مراجع قا نونی ،قرارداد به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار باه
نفع کارفرما ضبط می گردد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و کارفرما در این مورد هيچگونه مسئوليتی نخواهد داشت.
 86 :0-2نفر مذکور به غير از پرسنل پيمانكار اعم از نماینده ،مأمور خرید ،حسابدار ،کارشناس فضاي سبز ،راننده هاي خاور و نيسان و  ...پيمانكار می باشد و
مراد تعداد نيروي کارگري است.
 :1-2پيمانكار باید قبل از شروع عمليات موضوع پيمان ،یک نفر را که داراي تجربه کافی در زمينه فضاي سبز بوده ) کارشناس کشاورزي ) و مورد قبول
کارفرما یا دستگاه نظارت باشد ،کتباً به عنوان نماینده خود معرفی نماید که بایستی بصورت مداوم حتی روزهاي تعطيل در محل کار حضور داشته باشد و این
کارشناس جزو تیم کاری ذکر شده در بند  3-5نمی باشد و کلیش هزینش های این بند برعهده پیمانكار می باشد و در صورت عدم معرفی و عدم
حضور کارشناس ،به ازاي هر روز مبلغ  0.000.000ریال به عنوان جریمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد.
تبصره :نماینده پيمانكار حتماً باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عمليات اجرایی تحت سرپرستی و نظارت او انجام شود .پيمانكار به منظور اجراي
عمليات و دریافت دستورات از ناظر و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت ،اختيارات کافی به نماینده خود خواهد داد .هر نوع اخطار و ابالغی که
مربوط به اجراي عمليات باشد و از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت به نماینده پيمانكار اعالم شود ،در حكم ابالغ به پيمانكار خواهد بود .پيمانكار می تواند در
صورت لزوم نماینده خود را تعویض نماید ،مشروط بر اینكه صالحيت جانشين وي مورد قبول کارفرما یا دستگاه نظارت باشد.
 :2-2اخراج و بكارگيري نيرو باید با هماهنگی دستگاه نظارت باشد.
 :8-2پيمانكار موظف می باشد کارهاي اضافی مورد نياز کارفرما در مواقع خاص (نظير اعياد) را که از طرف کارفرما ابالغ می شود ،به نحو احسن انجام دهد.
پيمانكار باید هزینه هاي مذکور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نماید.
 :7-5پیمانكار ملزم می باشد  4844ساعت اضافش کار ماهانش و  324روز تعطیل کاری ماهانش و شیفت کاری بش تعداد  18نفر ( حق شیفت 15
درصد حقوق پایش ) در ماه بین پرسنل محدوده پیمان توزیع نماید و چنانچه ساعت اضافه کاري یا تعطيل کاري یا شيفت کاري از سقف تعيين شده
در ماه بيشتر شود قابل تبدیل ساعت اضافه کاري به تعطيل کاري ویا تعطيل کاري به اضافه کاري می باشد .
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لذا پيمانكار بایستی قبل از هر صورت وضعيت ليست پرداختی را به دستگاه نظارت تحویل تا بر اساس تایيدیه نهایی انجام پذیرد .الزم به ذکر است در صورت
عدم پرداختی از سوي پيمانكار ،مبلغ معادل اضافه کاري و تعطيل کاري و شيفت کاري با اعمال ضریب  50درصد استرداد می گردد و از صورت وضعيت
پيمانكار کسر می گردد.
 :8-5پیمانكار موظف است سالیانش  1404440444ریال بن کاال بابت مراسم خاص با هماهنگی ناظر تحویل هر کدامیك از نیروها دهد.
 :0-2پيمانكار می تواند با هماهنگی و دستور دستگاه نظارت معادل ساعات اضافه کاري و تعطيل کاري ماهانه نسبت به بكارگيري نيروهاي خارج از قرارداد
جهت انجام خدمات این قرارداد اقدام نماید.
 :14-5پیمانكار موظف است بش هر کدامیك از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت مبلغی بابت تشویق پرداخت نماید و
مجموعاً مبلغ کل  24404440444ریال در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید .در صورت عدم پرداخت در پایان پیمان از صورت وضعیت پیمانكار
بش نفع شهرداری کسر خواهد شد.
 :44-2حداقل تعداد کارگران مشخص شده توسط کارفرما برآورد تقریبی بوده و پيمانكار نمی تواند به تعداد نيروي تقریبی از سوي کارفرما استناد نماید (اما
در عين حال باید حداقل ها را رعایت نماید) .پيمانكار می بایست براساس حداقل نيروي پيش بينی شده ،حجم کار و برنامه زمانبندي ،تعداد نيروي مورد نياز
را آناليز و در پيشنهاد قيمت به طور واضح مشخص نماید.
 :45-2پيمانكار می بایست  42روز پس از تاریخ عقد قرارداد ،نسبت به ارائه ليست مشخصات کارگران( به پيوست قرارداد ) به دستگاه نظارت اقدام نماید و در
صورت ع دم تایيد توسط دستگاه نظارت ،پيمانكار می بایست مطابق نظر دستگاه نظارت و قوانين و مقررات نسبت به اصالح ليست اقدام نماید.
 :13-5پیمانكارموظف می باشد نسبت بش پرداخت بیمش تكمیلی کارگران فضای سبز اقدام نماید ضمنا  % 54از هزینش های بیمش بش عهده
پیمانكار و  %54باقیمانده بش عهده پرسنل فضای سبز می باشد .پیمانكار ماهانش مبلغ  7404440444ریال جهت بیمش تكمیلی کارگران در قیمت
پیشنهادی درنظر بگیرد کش در صورت افزایش یا کاهش ،با نظر دستگاه نظارت بش نسبت بش مبلغ فوق اضافش یا کسر می گردد .نوع بیمش تمكیلی
و شرکت بیمش کننده و سقف تعهدات آن از طرف دستگاه نظارت اعالم می گردد.
 )0در صورتی که انجام بخشی از قرارداد به سال بعد ( سال  ) 4104موکول شود ،تعدیل به آن بخشی از قرارداد که در سال بعد ( سال  ) 4104انجام می
گيرد تعلق می گيرد و پرداخت حقوق کارگران در سال  4104براساس افزایش اعالم شده توسط اداره کار ،رفاه و امور اجتماعی می باشد و کارفرما صرفاً
هرگونه افزایش اعالم شده توسط اداره کار ،رفاه و امور اجتماعی در سال  4104را با اعمال ضریب  4/5پرداخت می نماید.
 )1پيمانكار مكلف به افتتاح حساب مشترك در بانک معرفی شده از سوي کارفرما جهت کليه دریافت ها و پرداخت هاي مرتبط با این شهرداري می باشد.
 )2کارفرما می تواند کارگران مورد نياز عمليات پيمان را بشرط داشتن صالحيت کار ،به پيمانكار معرفی کند و پيمانكار آنان را بكار گمارد (هرگونه بكارگيري
و اخراج نيرو ،با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد).
 )8پیمانكار موظف و متعهد است بش منظور مراجعات پرسنلی عوامل خود و همچنین انجام مذاکرات و هماهنگی ناظرین و عوامل خود با
کارفرما نسبت بش تامین دفتر کار در شهر اقدام نماید و در صورت عدم راه اندازی دفتر ،ماهانش مبلغ  24404440444ریال بش عنوان جریمش از
صورت وضعیت ماهانش پیمانكار کسر می گردد.
 )8تامین غذا در ساعات غیر اداری برعهده و هزینش پیمانكار می باشد 2444 ( .پرس غذا )
 )6پیمانكار موظف است در سال  3444لیتر بنزین برای پرسنل آبیار با هماهنگی دستگاه نظارت تامین نماید کش بایستی قبض بنزین بش تایید
دستگاه نظارت برسد.
7

 )0پيمانكار متعهد می گردد توانایی مالی پرداخت یک ماه حقوق و مزایاي پرسنل و کارکنان خود را بدون هيچ گونه تأخيري داشته باشد و در صورت عدم
پرداخت ،از صورت وضعيت پيمانكار به اضافه  42در صد باالسري کسر می گردد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 )40هيچ گونه پيش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گيرد.
 )44چنانچه به تشخيص دستگاه نظارت ،پيمانكار نتواند تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را انجام دهد و یا توسط پرسنل پيمانكار ،تمام یا قسمتی از
فضاي سبز و یا تأسيسات وابسته به فضاي سبز به علل م ختلف ناشی از عدم رعایت اصول فنی و استانداردهاي معمول یا عدم هماهنگی الزم با دستگاه
نظارت ،خسارت دیده و یا معيوب گردد ،پيمانكار موظف است نسبت به جبران خسارت وارده در کوتاهترین زمان ممكن که توسط دستگاه نظارت برآورد می
گردد ،اقدام نماید و در غير اینصورت به مي زان خسارت وارده که توسط نماینده دستگاه نظارت برآورد می گردد ،توسط کارفرما از سپرده حسن انجام تعهدات
و یا از اولين مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار کسر خواهد شد و چنانچه اینگونه موارد از سه نوبت در طول مدت قرارداد تجاوز نماید کارفرما بطور یكطرفه با
اعالم موارد به صورت کتبی به پيمانكار ،مجاز به فسخ قرارداد با پيمانكار بوده و نسبت به تسویه حساب نهایی اقدام خواهد نمود.
تبصره  :4هيچ یک از کارکنان پيمانكار اعم از باغبان ،کارگر و غيره بدون کسب نظر از نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت حق جابجایی درختان و درختچه ها
و گل دانها و حق معدوم نمودن و یا حذف درختان یا گلهاي خشک شده و گلدانها را ندارد ،در غير اینصورت کارفرما ،اقدام مقتضی را معمول خواهد داشت.
تبصره  :5هرگونه خسارتی که به تشخيص دستگاه نظارت در اثر عدم اجراي مفاد قرارداد ،عدم رعایت اصول فنی و استانداردهاي معمول توسط پيمانكار به
کارفرما یا اشخاص ثالث وارد آید ،پيمانكار مسئول جبران آن می باشد.
 )45کارکنان پیمانكار ،باید از سالمت کامل برخوردار بوده و پیمانكار مكلف است بش دستور دستگاه نظارت تمام پرسنل خود را جهت آزمایش
کامل از سالمت بش یكی از مراکز درمانی معرفی نماید و کارت بهداشتی هر یك از کارکنان خویش را ارائش نماید و هزینش های مربوطش برعهده
پیمانكار می باشد.
 )40پرداخت کليه کسورات قانونی و قراردادي و هزینه درج آگهی به عهده پيمانكار می باشد.
 )41رعایت موارد ایمنی از طرف پيمانكار الزامی است و مسئوليت وقوع هر گونه حادثه در کارگاه و محوطه پيرامونی پروژه چه در ساعات اداري و چه در
ساعات غير اداري به عهده پيمانكار است ضمنا پيمانكار می بایست فردي با مدرك معتبر  HSEرا به عنوان مسئول ایمنی کارگاه به کارفرما معرفی نماید
بدیهی است در صورت عدم معرفی مسئول ایمنی کارگاه ماهانه مبلغ  80.000.000ریال به عنوان جریمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد.
 )42برنامه هاي پيش بينی شده در تقویم باغبانی و زمانبندي تنظيم شده وارائه ميگردد که از طریق دستگاه نظارت ابالغ می گردد ،باید به طور کامل انجام
شده و نسبت به زمانبندي عقب نباشد.
 )48تهیش و تدارك ابزار کار و ماشین آالت و بش طور کلی تمامی لوازمی کش برای اجرای عملیات موضوع پیمان ضروری است ،بش عهده پیمانكار
می باشد .همچنین پیمانكار مكلف می باشد ادوات و ماشین آالت ذکر شده در ذیل را در محیط کار و کارگاه ،جهت انجام عملیات مكانیزه،
تهیش نموده و در اختیار داشتش باشد و تنظیم قرارداد منوط بش ارائش تایید ناظر بابت لوازم و ماشین آالت می باشد.
 -4دو دستگاه خودرو سواري(پراید یا پژو) مدل  08به باال تمام وقت بدون راننده
 -5نيسان کمپرسی سه دستگاه مدل  01به باال تمام وقت با راننده و یک دستگاه وانت پراید مدل  02به باال تمام وقت بدون راننده
 -0بنز خاور (کمپرسی) یک دستگاه مدل  60به باال تمام وقت با راننده
تبصره :در صورت نداشتن یا عدم تایيد خودروهاي فوق از طرف دستگاه نظارت روزانه براي هر کداميک از ماشين آالت مبلغ  6.000.000ریال از صورت
وضعيت پيمانكار کسر می گردد و در صورت بكارگيري خودرو جایگزین از سوي کارفرما ،هزینه بكارگيري آن به اضافه  42درصد باالسري از صورت وضعيت
پيمانكار کسر می گردد.
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 -1ماشين چمن زنی موتوري بنزینی حداقل سه دستگاه آلمانی
 -2شمشادزن موتوري بنزینی حداقل یک دستگاه.
 -8قيچی دستی موج دار مخصوص هرس کاج توپی  1دستگاه
 -8اره موتوري بنزینی جهت برش و قطع درختان خشكيده  0دستگاه مدل اشتيل آلمان حداقل تيغ  20سانتيمتر
 -6سمپاش فرغونی موتوري حداقل یک دستگاه و پشتی موتوري یک دستگاه جهت فضاي سبزهاي کوچک
 -0سمپاش تانكري  5000ليتري براي درختان و فضاي سبزهاي بزرگ دو دستگاه
 -40دستگاه علف چين حداقل  45دستگاه.
 -44تيلر موتوري دیزلی دستی چهار دستگاه( .دو دستگاه  2اسب بخار -یک دستگاه  8اسب بخار )
 -45پمپ کفكش یک دستگاه  4اینچ و دو دستگاه دو اینچ مورد تایيد دستگاه نظارت
 400 -40عدد بيل و  50عدد بيلچه
 -40تعداد  2دستگاه جی پی اس به همراه کليه متعلقات و سيستم مربوطه
 -41یک دستگاه پيكور ماکيتا  8/2کيلوگرم
 -42سرند فلزي به ابعاد  4* 4/2جهت سرند کردن کود حيوانی  4عدد
تبصره :کليه وسایل و ماشين آالت ذکر شده از بند  1تا  42در پایان قرارداد بایستی تحویل کارفرما گردد و پيمانكار حق خارج کردن آنها از محوطه کارگاه را
ندارد.
 42 -48عدد فرغون 00 ،عدد قيچی باغبانی کوچک 10 ،عدد قيچی باغبانی بزرگ 20،عدد اره دستی سامورایی 10 ،عدد شنكش و  00عدد چهار شاخ،
 400اره دستی 50 ،حلقه  20متري سایز  (05کليه وسایل مذکور در این بند در پایان قرارداد تحویل پيمانكار می گردد و پيمانكار حق خارج کردن آنها از
محوطه کارگاه را دارد)
تبصره :1همگی لوازم فوق الذکر می بایست نو و غیرمستعمل باشند.
تبصره  :5نوع و ميزان ماشين آالت و ابزار و وسایل مورد نياز ا جراي مفاد پيمان ،توسط پيمانكار پيشنهاد و پس از تصویب کارفرما ،مالك عمل خواهد بود.
تبصره  :0هرگاه در حين اجراي عمليات موضوع پيمان ،کارفرما تشخيص دهد که تجهيزات موجود و در اختيار پيمانكار ،کافی براي اتمام کار در مدت قرارداد
نمی باشد ،مراتب را به پيمانكار کتباً ابالغ خواهد نمود .پيمانكار موظف است تجهيزات خود را طبق نظر کارفرما و در مدت معين تكميل کند ،بدون اینكه
ادعاي خسارتی از کارفرما داشته باشد.
تبصره  :1پيمانكار موظف است در موارد مورد نياز یک دستگاه تراکتور در مجموعه فضاي سبز بكار گيرد(حداکثر  500ساعت) و در صورت عدم بكارگيري به
ازاي هر ساعت مبلغ  0.000.000ریال از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد.
تبصره :2پيمانكار قبل از شروع به کار موظف به تجهيز کارگاه در محدوده پيمان می باشد
تبصره :8تأمين کليه لوازم باغبانی وکشاورزي ،ابزارآالت ،ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز کارگاه تماماً به عهده پيمانكار می باشد و کارفرما هيچگونه تعهدي
تحت هيچ شرایطی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت .همچنين پيمانكار مكلف است کليه استانداردهاي تعيين شده توسط کارفرما را در مفاد فوق،
رعایت نماید و در غير اینصورت روزانه مبلغ  5.000.000ریال جریمه بابت هریک از دستگاه خواهد شد و در صورت عدم تامين لوازم و اجراي کار ،شهرداري
می تواند راسا اقدام و هزینه انجام شده آن را به اضافه  %42درصد باالسري از صورت وضعيت و مطالبات و حسن انجام کار پيمانكار کسر کند .کليه اقالم
تحویلی کارفرما به پيمانكار ،فقط براي کاربرد در محدوده عمليات موضوع پيمان تحویل پيمانكار می گردد و تحت هر عنوان نباید از محدوده تعریف شده در
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پيمان خارج گردد.
 )48نگهداري ،مواظبت ،رفع عيب ،سالم سازي و جایگزین نمودن (حتی در صورت خرابی کامل) لوازم تجهيزات سيستم آبرسانی و کليه پمپ ها و آبنماهاي
سطح شهر و آبشار مطابق ليست پيوست تا پایان قرارداد به عهده و هزینه پيمانكار می باشد و در صورت عدم اجرا از سوي پيمانكار ،کارفرما شخصا اقدام و
هزینه آن را به اضافه 42درصد باالسري از صورت وضعيت پيمانكار کسر می نماید.
تبصره :4پيمانكار ملزم به راه اندازي آبنماها در اسرع وقت ( 51ساعت) می باشد در غير این صورت به ازاء هر روز تاخير در راه اندازي هر کدام از آبنماها مبلغ
1،000،000ریال جریمه و از صورت وضعيت کسر می گردد.
تبصره :5در صورت بروز هرگونه عيوب از جمله نشتی و شكستگی و  ...پيمانكار متعهد به اداي جبران و سالم نمودن می باشد و هزینه هاي آن برعهده
پيمانكار می باشد.
تبصره :0پيمانكار موظف می باشد در پایان مدت قرارداد نسبت به تحویل سالم شيرآالت و اتصاالت مربوطه و شبكه آبرسانی و فضاي سبز ،با تنظيم
صورتجلسه به کارفرما اقدام نماید.
تبصره :1پيمانكار موظف به تعمير و اجراي تاسيسات آبی در محدوده پيمان می باشد و در صورت عدم انجام تعهدات این بند به ازاي هر مورد مبلغ
 2.000.000ریال به عنوان جریمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد.
تبصره :2نگهداري و نظافت سرویس هاي بهداشتی و تهيه مایع دستشویی و کيسه زباله مورد نياز پارك ها برعهده پيمانكار می باشد (.تخليه فاضالب و باز
کردن لوله ها و الیه روبی استخر ها برعهده پيمانكار می باشد )
 )46تهیش سم ،کود ،بذر ،درخت ،گل و گیاه برعهده کارفرما می باشد و سمپاشی  ،کودپاشی ،کاشت ،آبیاری و نگهداری گل ها و دختان برعهده
پیمانكار می باشد.
 )40پیمانكار متعهد می گردد در هر مكان وزمان کش کارفرما تعیین می نماید قبل وبعد از کاشت گل ،نهال و یا چمن کاری بش برداشت نمونش
خاك مورد نظر ،جهت انجام آزمایش در آزمایشگاه خاك شناسی وبیماری شناسی (کلینیك گیاه پزشكی )مورد تائید دستگاه نظارت اقدام
نماید و نتایج حاصلش از آزمایش (اعم از  ECو  PHخاك و مقدار  P ،Nو  Kو...با تفسیر آن) را بش کارفرما اعالم نماید ،بدیهی است هزینش انجام
آزمایش تماماً بش عهده پیمانكار می باشد 14(.نمونش آزمایش آب و ده نمونش آزمایش خاك )
 )50پیمانكار موظف می باشد نسبت بش نظافت پیاده روهای رفوژ وسط بلوار وحشی بافقی و پارکها و سرویس های بهداشتی ،نظافت سطل های
زبالش و تعویض پالستیك های آن ،نگهداری و نظافت لوازم ورزشی ،آبخوری و نیمكت ها ،تأمین مایع های صابون ،دستمال توالت و لیوان یكبار
مصرف جهت آبخوری ،تامین مواد شوینده مورد نیاز ،حفظ و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات آبرسانی و روشنایی و کلبش بازی کودکان
موجود در پارك کودك ،پارك پیرمراد ،پارك بانوان ،پارك شاهد ،پارك کوثر و سایر محدوده های تحویلی بش پیمانكار اقدام نماید .در صورت
عدم انجام هر یك از تعهدات این بند بش ازای هر مورد مبلغ  204440444ریال بش عنوان جریمش از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد.
تبصره :تأمين نيروي مربوط به موارد نظافت در ماده فوق ،به عهده پيمانكار می باشد.
 )54پیمانكار ملزم می باشد برای پرسنل خود ،لباس کار مناسب بش رنگ سبز و خاکستری دو تكش و آرم شهرداری بافق در پشت لباس ،کش بر
روی سینش اتیكت نصب گردد ،بش همراه دستكش باغبانی و کفش کار طبی بش مقدار دو دست در ابتدای قرارداد فراهم نماید و همچنین تامین
یك دست کاپشن کار زمستانی همرنگ لباس همراه با نصب آرم و شبرنگ بر ای کلیش کارگران و  12عدد عینك محافظ و  3عدد کاله ایمنی و
دو عدد کمند جهت هرس درختان (مورد تایید دستگاه نظارت) برعهده و هزینش پیمانكار می باشد .بدیهی است کیفیت لباس باید بش گونش ای
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انتخاب شود کش سرما یا گرما تأثیر نامناسب بر روی پرسنل نداشتش باشد .عرق گیر برای لباس کار الزامیست .طراحی کلی لباس و تعیین
کیفیت لباس و کفش کار برعهده دستگاه نظارت می باشد.
تبصره  :4با توجه به فعاليت دو نفر نيروي تاسيساتی برق در کارگاه ،پيمانكار موظف به تامين لباس کار و کفش کار مخصوص مشاغل پرخطر برقی می باشد.
تبصره :5در صورتی که هر یک از اجزاي مشخص شده در بند 14از سوي پيمانكار تهيه نگردد به ازاي هر نفر مبلغ  50.000.0000ریال به عنوان جریمه از
صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد
تبصره  : 0لباس کليه پرسنل بایستی همواره تميز و در پشت آن نيز نام و آرم شهرداري بافق چاپ باشد.
تبصره  :1پيمانكار متعهد می گردد در صورت عدم پوشيدن لباس کار توسط هر یک از پرسنل در هر بازدید مبلغ  4.000.000ریال (یک ميليون ریال) به
ازاي هر نفر ،جریمه پرداخت نماید و مبلغ مذکور از صورتحساب هاي پيمانكار کسر می گردد.
 )55مناطقی از فضاي سبز که داراي درخت ميباشد و طبق برنامه زمانبندي  .آبياري ميگردد در صورت کاشت هر گونه گل و گياه و رزماري و ترون و
شاهپسند  .این مناطق فقط جزء محدوده هاي نگهداري تلقی می گردد وپيمانكار حق اخذ وجهی بابت نگهداري گل وگياه یا پرچين کاري را ندارد.
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فرم برآورد قیمت
ردیف
4
5

شر خدمات

قیمت هر واحد

مبلغ کل

مبلغ کل

ماهیانش(ریال)

ماهیانش(ریال)

سالیانش(ریال)

 0600مترمربع

46608

461.040.006

5.540.005.888

 40400مترمربع

46608

020.401.800

1.040.002.500

 481524مترمربع

46608

0.066.001.008

08.088.624.885

 42عدد

40.000.000

400.000.002

5.000.000.010

46608

28.141.846

866.088.848

11.205.806

201.004.508
4.456.080.000

مقدار

نگهداري مناطق چمن کاري (جدول)4
نگهداري گل و گلكاریهاي دائمی و فصلی
(جدول)5

0

نگهداري مناطق فضاي سبز (جدول)0

2

نگهداري آبنما (جدول)1

8

نگهداري پارك پيرمراد (جدول)2

 0020مترمربع

8

نگهداري پارك کودك (جدول)8

 5086مترمربع

46608

6

نگهداري پارك بانوان (جدول )8

 2000مترمربع

46608

01.000.000

0

نگهداري پارك شاهد جدول ()6

 8200مترمربع

46608

414.012.000

4.805.210.000

40

نگهداري پارك کوثر جدول ()0

 44200مترمربع

46608

548.580.000

5.202.556.000

44

نگهداري فضاي سبز پارك آبشار

 480000مترمربع

46608

0.006.080.000

08.408.250.000

88074302350544

برآورد کل سالیانش ( ریال ):
ضریب پیشنهادی پیمانكار بابت کسورات قانونی و باالسری قرارداد و سایر هزینش ها

مبلغ نهایی پیشنهادی پیمانكار ( ریال ):
مبلغ نهایی پیشنهادی پیمانكار بش حروف( ریال ):

تذکر :کليه مقادير جدول فوق بصورت تقريبي مي باشد و در صورت افزايش مقادير هيچگونه مبلغ اضافه اي به پيمانكار پرداخت
نمي گردد.
آدرس دقيق:
شماره تلفن:

شماره حساب:

شماره تلفن همراه:

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

نحوه ارزيابي پيشنهاددهندگان:
جدول شماره  :5جدول امتياز
ردیف

مالك ارزیابی

سقف امتياز

1

سوابق کاری واجرایی

44

2

توان تجهیزاتی

23

3

توان مدیریتی

16

4

تاییدیش مالی

21

جمع

144

امتيازکسب شده

-

بدون ارائه اسناد هيچ گونه امتيازي منظورنمی گردد

-

پيمانكارموظف است براساس معيارهاي ارزیابی جدول فوق نسبت به ارائه مستندات الزم وکافی اقدام و پس از مهر و امضاء به همراه اسناد
مناقصه درپاکت الف عودت نماید.
الزم به ذکراست درصورت عدم ارائه مدارك ومستندات کارفرما در رد یا تایيد صالحيت پيمانكار مختار می باشد و مناقصه گرحق هيچگونه
اعتراضی را نخواهد داشت .حداقل امتياز قابل قبول جهت باز نمودن پاکت ج (قيمت پيشنهادي) 55 :امتیاز

الف :سوابق کاری (  44امتیاز )
امتياز سابقه کار براي حداکثر پنج کار که طی  8سال گذشته ،انجام گرفته است محاسبه می گردد (همراه با رضایت نامه از کارفرما) و چنانچه رضایت نامه
ارائه نگردد ،قرارداد مورد لحاظ قرار نگرفته و امتياز ندارد .الزم به ذکر است که ارائه قراردادهاي مربوطه به هر کار بایستی ضميمه مدرك بوده و شرکت کننده
در مناقصه نسبت به تكميل جدول زیر اقدام نماید.
جدول شماره  : 1سوابق کاري
ردیف

امتياز

قرارداد

4

به ازاي انجام هر پروژه مرتبط با حداقل مبلغ قرارداد ده ميليارد ریال

42

5

به ازاي انجام هر پروژه مرتبط با حداقل مبلغ قرارداد هفت ميليارد ریال تا ده ميليارد ریال

40

0

به ازاي انجام هر پروژه مرتبط با حداقل مبلغ قرارداد چهار ميليارد ریال تا هفت ميليارد ریال

40

1

به ازاي انجام هر پروژه مرتبط با حداقل مبلغ قرارداد  4/2ميليارد ریال تا چهار ميليارد ریال

6

2

به ازاي انجام دو پروژه غير مرتبط با حداقل مبلغ هر قرارداد چهار ميليارد ریال

46

جمع امتیاز

13

تعداد پروژه

امتياز کل

((فرم ارزیابی تجربش(سابقش اجرائی)مناقصش گران))
توضيح:4اطالعات بخشهاي مشخص شده باعالمت ستاره درجداول ذیل تكميل گردد
توضيح :5اطالعات مربوط به پيمانهاي جداول ذیل صرفامی بایست درخصوص 8سال قبل ازانتشارآگهی مناقصه موردنظر باشدو پيمانهاي انجام شده قبلی
مالك امتيازدهی نخواهد بود.
توضيح:0مدارك ومستندات مرتبط باپيمانهاي ذیل (نمونه قراردادهایی که مبلغ پيمان درآن ذکرشده باشد)می بایست ضميمه این فرم گردددرغيراینصورت
اظهارات ذکرشده دراین جدول فاقداعتباربوده وامتيازي براي مناقصه گردرنظرگرفته نمی شود.
توضيح:1تكميل فرمهاي ذیل براي هر قرارداد الزامی بوده و به قراردادهایی که مشخصات انهادرفرمها ذکرنشده باشد امتيازي تعلق نمی گيرد
نمونش فرم ارزیابی کار مرتبط
نام مناقصه گر(پيمانكار) :شرکت
*موضوع پيمان اول:

*محل اجراي پيمان:

*تاریخ انعقاد پيمان:

* مدت پيمان:

*نام کارفرما:

* مبلغ پيمان:

*تلفن کارفرما:

*نمابرکارفرما:

ریال

*آدرس کارفرما:
جاري است

* وضعيت پيمان :اتمام یافته است

نمونش فرم ارزیابی کار غیر مرتبط
نام مناقصه گر(پيمانكار) :شرکت
*موضوع پيمان اول:

*محل اجراي پيمان:

*تاریخ انعقاد پيمان

* مدت پيمان:

*نام کارفرما

* مبلغ پيمان:

*تلفن کارفرما:

*نمابرکارفرما:

ریال

*آدرس کارفرما:
جاري است

* وضعيت پيمان :اتمام یافته است
*
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جدول شماره :2توان تجهیزاتی
ردیف
4

نوع وسيله
سه دستگاه نيسان کمپرسی( مدل  01به باال )

سقف امتياز
0

5

دو دستگاه پراید یا پژو ( مدل  08به باال )

8

0

بنز خاور (کمپرسی) مدل  60به باال

6

جمع کل

امتيازکسب شده

50

-

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

-

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

-

ارائه تصویر سند مالكيت یا اجاره نامه محضري یک ساله الزامی است
جدول شماره  : 3توان مدیریتی
تعداد

سقف امتياز

تحصيالت

ردیف
4

ليسانس

5

40

5

فوق دیپلم

5

8

جمع امتياز

امتيازکسب شده

48

تبصره:کادرمدیریتی بایستی عضو هيئت مدیره بوده (مشروط به اینكه قبل ازانتشار آگاهی به عضویت هيئت مدیره درآمده باشاد)و یاا داراي ساابقه پرداخات
حداقل یكسال حق بيمه توسط پيمانكار باشد ارائه مدارك مربوط به حق بيمه الزامی است و در ضمن ارتباط کاري انها با پيمانكار قطع نشده باشد.
جدول شماره  :4توان مالی ( 21امتیاز )
ردیف

ارزیابی توان مالی پیمانكاران براساس متوسط گردش مالی سش سال گذشتش تعیین می شود:

امتیاز

4

گردش مالی حداقل  8ميليارد ریال

54

5

گردش مالی حداقل  2ميليارد ریال تا  8ميليارد ریال

48

0

گردش مالی حداقل  0ميليارد ریال تا  2ميليارد ریال

41

1

گردش مالی حداقل  4ميليارد ریال تا  0ميليارد ریال

40

امتیاز کسب شده:
تبصره :پیمانكار بایستی گردش مالی حساب سالهای  98 ،97و  99شرکت خود را کش بش تاییدیش بانك مورد نظر رسیده است را ارائش نماید کش
در صورت عدم ارائش ،امتیازی تعلق نمی گیرد.
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