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 دعوتنامه شرکت در مناقصه

باافق باش شار     و پارك آبشاار  شهر  سطحشهرداری شهرستان بافق در نظر دارد خدمات آماده سازی، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز 

شرکت .واجد شرایط واگذار نماید( شخص حقوقی ) مناقصش عمومی بش پیمانكار پیوست، بش صورت حجمی طبق شر  خدمات پیوست از طریق 

 .کنندگان در مناقصش بایستی موارد ذیل را رعایت نمایند

حداكثر مهلت بارگذاري پیشنهادات قیمت در و  41/40/4100مورخ  شنبهيكروز  00/41حداكثر مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد تا پايان ساعت  (1

مي باشد و پاكت تضمین همزمان  91/40/4100شنبه مورخ چهار روز 00/41پايان ساعت تا ( www.setadiran.ir)داركات الكترونیكي دولت سامانه ت

در شهرداري بافق  91/40/4100شنبه مورخ چهارگردد و كلیه پیشنهادات در روز  -میدان امام حسین -بافق -يزد: بصورت فیزيكي تحويل دبیرخانه به آدرس

 ( 00209190900: تلفن تماس امور قراردادها. ) مفتوح مي شود

 .از تاريخ عقد تعیین مي گردد( يک سال شمسي)ماه  49مدت اجراي كار  -9

بانک مهر ايران شعبه  88014468121961به حساب  بايست يا به صورت واريز نقد ريال مي باشدكه مي 2090000000000مبلغ سپرده شركت در مناقصه  -0

 .نامه بانكي باشد و يا به صورت ضمانت بافق به نام شهرداري بافق

 :ج به شرح ذيل ارائه گردد وپاكت الف ، ب  سهو در بايست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده  كلیه اسناد مناقصه مي -1

 اصل و تصوير تضمین شركت در مناقصه :  "الف"پاکت  -1-1

 :شامل "ب"پاکت  -4-2

 :اسناد ومداركي كه مي بايست در پاكت ب قرارداده شوند عبارتند از

 .به بعد داراي اعتبار مي باشد 98/06/4100گواهي رضايت از تاريخ . گواهي رضايت از شهرداري بافق بابت انجام فعالیت هاي گذشته( الف

 .(نمونه قراردادو  پیمان خصوصي، شرايط پیمان اجراييشرايط دعوتنامه، )مناقصه  اسناد( ب

اسناد مالي  رونوشت اساسنامه و آگهي آخرين تغییرات مندرج در يكي از روزنامه هاي كثیر االنتشار و همچنین دارندگان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براي( ج

بايد با موضوع  شايان ذكر است كه موضوع اساسنامه ضرورتاً. عنداالقتضاء ساير مدارك مربوطهكپي شناسنامه و كارت ملي مدير عامل شركت و تعهدآورو 

 .مناقصه مطابقت داشته باشد

 اسناد مربوط به فصل ارزيابي شركت ها( د

 :مربوط بش پیشنهاد قیمت "ج"پاکت  -4-3

 .جدول آنالیز تفكیكي قیمتها و برگ پیشنهاد قیمت( الف

 .شهرداري بافق مي باشد فضاي سبزدستگاه نظارت، واحد  -2

 .كلیه و يا هر يک از پیشنهادها مختار است دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول -8

 .هرگاه اطالع حاصل شود كه پیشنهاددهندگان با هم تباني كرده اند، طبق آئین نامه معامالت شهرداري با آنان رفتار خواهد شد -8

تكمیل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء دفترچه روز كاري از تاريخ ابالغ نظر كمیسیون مناقصات دستگاه مناقصه گزار، با  8برنده مناقصه موظف است تا  -6

میل و ارائه مدارك پیمان و ارائه تضمین انجام تعهدات، به واحد مالي شهرداري مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد و در صورت عدم مراجعه و عدم تك

 .عوت بعمل خواهد آمدفوق الذكر، سپرده وي به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط و از برنده دوم د
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قاد قرارداد، با تضمین نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعیت انجام كار، نزد كارفرما نگهداري مي گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انع -1

در غیر اينصورت مناقصه . دوم، قرارداد منعقد مي گردد شرايطي كه تفاوت قیمت كمتر يا برابر با میزان تضمین دريافتي باشد، تضمین نفر اول، ضبط و با نفر

 .تجديد خواهد شد

دستگاه  در صورتیكه در اسناد مناقصه ابهامي وجود داشته باشد، مناقصه گران بايستي سئواالت خود را بصورت كتبي، سه روز قبل از تحويل اسناد به -40

 .به هیچ گونه اعتراضي ترتیب اثر داده نخواهد شد در غیر اينصورت. مناقصه گزار اعالم، تا رفع ابهام گردد

 .اسناد مي باشدكلیه مكاتباتي كه در مدت زمان فروش اسناد مناقصه تا تحويل پیشنهادات پیمانكار، بین كارفرما و پیمانكار انجام مي گیرد، جزء الينفک  -44

وضعیت پیمانكار كسر خواهد شد و هنگام تحويل قطعي پیمانكار موظف است  كلیه كسورات قانوني و قراردادي به عهده پیمانكار بوده و از صورت -49

 .مفاصاحساب الزم را از ادارات مربوطه تهیه و به كارفرما ارائه نمايد

 .در صورت قبولي يا رد پیشنهاد ، اسناد فراخوان بجز ضمانت نامه مسترد نخواهد شد -40

درصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكي زمان تحويل  40هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  -41

ردد و پس از مبلغ قرارداد تحت عنوان سپرده حسن انجام كار بصورت نقدي از صورتحساب ماهیانه پیمانكار كسر مي گ% 40قطعي دريافت مي دارد و معادل 

 . مسترد خواهد شد0 پايان قرارداد به پیمانكار در صورت عدم وجود نقص در كار و ارايه مفاصاحساب از ادارات دارايي و تامین اجتماعي

یمت بر روي قیمت پیشنهادي بر روي فرم مخصوص پیشنهاد قیمت و جدول آنالیز تفكیكي قیمتها كه به پیوست اسناد است، نوشته شود و از اعالم ق -42

 .اوراق، غیر از فرم تحويل شده به پیمانكار و نیز پیشنهادهاي قیمت مشروط و مخدوش خودداري شود

 .هزينه چاپ آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد -48
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 نمونش قرارداد

به همراه شرايط و ديگر مدارك الحاقي آن كه يک مجموعه غیر قابل تفكیک  اين قرارداد......... مورخ ...... با استناد به صورتجلسه كمیسیون معامالت به شماره 

رما نامیده مي شود است و قرارداد نامیده مي شود في ما بین شهرداري بافق به نمايندگي آقاي سید علي نوروززاده به عنوان شهردار  بافق كه از اين پس كارف

به عنوان مديرعامل ....................... به شماره ملي ................... به نمايندگي ................................. و كداقتصادي ....... ...به شماره ثبت ............ از يک طرف و شركت 

 .شركت كه از اين پس پیمانكار نامیده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد

 :موضوع قرارداد -1ماده 

 .شهر بافق به شرح پیوست سطحاز انجام عملیات حفظ و نگهداري فضاي سبز موضوع قرارداد عبارت است 

 :مدت قرارداد -2ماده 

 .مدت قرارداد از تاريخ عقد قرارداد و براي مدت يک سال شمسي مي باشد

 :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت -3ماده 

مي ( ريال........................ بحروف )ريال ..................... يكسال مبلغ به عدد مبلغ قرارداد بابت خدمات موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن براي مدت  -1-1

به شماره  باشد كه ماهانه بر اساس صورت وضعیت از سوي پیمانكار و تايید دستگاه نظارت و كسر كلیه جرايم و كسورات قانوني قابل پرداخت مي باشد و

 .اعالمي از سوي پیمانكار واريز خواهد شد........ شعبه .......... بانک ........................ حساب 

در صورتیكه هر كدام از موارديكه در شرح خدمات و هزينه هاي پیش بیني شده توسط كارفرما تامین شود از صورت وضعیت پیمانكار كسر مي : 4تبصره 

 . گردد

 .به مهر بانک و ارائه لیست بیمه و مالیات ماه قبل قابل پرداخت خواهد بودپرداخت پس از ارائه لیست حقوق كارگران و تأيید : 9تبصره 

، راساً (تمامي امكاناتي كه مطابق قرارداد، در تعهد كارفرما نبوده است)كلیه هزينه هاي ناشي از استفاده پیمانكار از امكانات و تسهیالت كارفرما : 0تبصره 

 .سي انجام شده محاسبه و از صورتحساب پیمانكار كسر خواهد گرديدتوسط كارفرما و با توجه به قیمتهاي كارشنا

در صورت  ي داشته باشد وپرسنل و كاركنان خود را بدون هیچ گونه تأخیر يماه حقوق و مزايا يکپیمانكار متعهد مي گردد توانايي مالي پرداخت : 1تبصره

 .حق هیچ گونه اعتراضي را نخواهد داشتپیمانكار  و كسر مي گردد  در صد باالسري 42پیمانكار به اضافه  صورت وضعیتاز  ،عدم پرداخت

 :اسناد و مدارك قرارداد -4ماده 

 .اين قرارداد شامل مدارك زير مي باشد

 .قرارداد حاضر( 1-4

 يشرايط اجراي(1-9

 .شرايط خصوصي پیمان( 1-0

ت و پیوست هاي مقادير، شرح وظايف، شرايط كاري و آنالیز هزينه هاي قیمت پیشنهادي و كلیه اوراق و اسناد شرح كارهاي مندرج در شرح خدما( 1-1

 .دفترچه شرايط پیمان كه به مهر و امضاء پیمانكار رسیده است

داد تنظیم گردد و به امضاء طرفین كلیه مدارك و دستور كارها و صورتجلسات و موافقتنامه هايي كه در مورد خدمات و كارهاي در طول مدت قرار( 1-2

 .برسید

 .كلیه بخشنامه هاي الزم االجرا دولت مربوط به كارهاي موضوع قرارداد(1-8

 برنامه زمانبدي اجراي كار ( 1-8
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، آيین نامه مالي شهرداريها و شرايط عمومي پیمان به شماره اين موافقتنامهبه ترتیب در صورت وجود دوگانگي بین اسناد و مدارك پیمان، 

جزء الينفک قرارداد  همراه اسناد و مدارك پیمان نباشداسناد و مدارك پیمان اولويت دارد و در صورتي كه بر ديگر  00/00/86مورخ  619/406621/409

 است شخصات فني باشد، اولويت با مشخصات فني خصوصيهرگاه دوگانگي مربوط به م مذكور مي باشد و بر اين قرارداد حاكم است و

 :تضمین تعهدات و حسن انجام کار -5ماده 

اخذ مي گردد و در ( مطابق با فرم پیوست)مبلغ قرارداد بعنوان تضمین اجراي تعهدات، بصورت وجه نقد و يا ضمانتنامه بانكي ( ده درصد% )40معادل ( 2-4

 .به تعهدات خود عمل نموده باشد، پس از ارائه مفاصاحسابهاي دولتي و با تائید دستگاه نظارت، به وي مسترد مي گردد پايان قرارداد در صورتیكه پیمانكار

از هر صورت وضعیت پیمانكار تحت عنوان سپرده حسن انجام كار، كسر و پس از ارائه كلیه مفاصاحساب هاي دولتي و گذشت ( ده درصد% )40معادل ( 2-9

 .تحويل موقت قرارداد، چنانچه نقصي در كار پیمانكار مشاهده نشود با تائید دستگاه نظارت به وي مسترد مي شودماه از پايان  سه

زينه پرداخت حسن انجام كار به منزله تسويه قطعي قرارداد مي باشد و لزوماً پیمانكار ملزم است كه كلیه مفاصاحسابها و پرداختهاي حقوقي و ه: 4تبصره 

بديهي است هرگونه مانده مطالبات كارفرما از محل سپرده هاي مذكور قابل وصول مي . ود را كه توسط كارفرما صورت يافته، تسويه نمايدهاي منظور شده خ

 .باشد

 :دستگاه نظارت -6ماده 

شهرداري بافق كه در اين قرارداد  فضاي سبزنظارت بر اجراي تعهداتي كه پیمانكار بر طبق اين قرارداد تقبل نموده است، از طرف كارفرما بر عهده واحد 

بديهي است . دستگاه نظارت نامیده مي شود، واگذار گرديده است و پیمانكار مكلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذكور اجرا نمايد

 .نظارت دستگاه ياد شده رافع مسئولیت هاي پیمانكار نمي باشد

 دوره تضمین :  7ماده 

ماه از سوي  سهشرايط عمومي تعیین  مي شود، براي مدت  01حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 

 .شرايط عمومي عمل مي شود 19پیمانكار، تضمین مي گردد و طي آن به ترتیب ماده 

 :نشانی طرفین -8ماده 

 00209190900:تلفن.   ، شهرداري بافق(ع)حسین بافق، میدان امام : نشاني كارفرما

 : ....................................................................................................نشاني پیمانكار

را به طرف ديگر ابالغ كند و تا وقتي نشاني جديد به  بايد كتباً اين تغییر. هر گاه يكي از طرفین قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد: 4تبصره

 .دطرف ديگر اعالم نشده است كلیه نامه ها، اوراق و مكاتبات با پست سفارشي به نشاني فوق الذكر ارسال و تمام آن ابالغ شده تلقي خواهد ش

با ساير اشخاصي كه بصورت مستقیم با قرارداد مرتبط اند، از قبیل  براي مكاتبات، ابالغ ها و اعالن هاي طرفین: درچارچوب اجراي اين قرارداد : 9تبصره 

 .دستگاه نظارت، كارشناسان و مانند اينها، صرفاً نشاني هاي فوق الذكر معتبراست

 نسخ قرارداد:  9ماده 

دله شد و از هر جهت تابع قوانین جمهوري ماده و شش نسخه كه كلیه نسخ حكم واحد را دارند، با آگاهي كامل بین طرفین امضاء و مبا 1اين قرارداد در 

 .اسالمي ايران است

 

 مهر و امضاء مناقصش گر    مهر و امضاء مناقصش گزار    

 :مؤسسش/ شرکت        شهرداری بافق  
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 شرايط خصوصي پيمان
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 تعهدات و وظایف پیمانكار  

تعداد كافي و تهیه وسايل و ابزار كار و ماشین آالت در حدود مشخصات، در محل و يا از نقاط ديگر، اطمینان نسبت به تهیه كارگران ساده و متخصص به  (4

ت منظور كرده حاصل كرده است و بعالوه میزان دستمزدها براساس آخرين تغییرات قانون كار ، نوسان قیمتها و ديگر هزينه ها را در محاسبه خود از هر جه

 .ات خود نمي تواند به عذر عدم اطالع، اضافه بهاء يا حقي را مطالبه نمايداست و در اجراي تعهد

و  می باشد نفر 78با توجش بش اینكش قرارداد حجمی می باشد، پیمانكار باید حداقل ها را رعایت نماید و حداقل تعداد نیرو مورد نیاز در روز  (9

 .اقدام می نماید نیروها طبق لیست آنالیزپیمانكار با هزینش خود نسبت بش تأمین آنها 

 پیمانكار موظف است نسبت به تهیه يک دستگاه حضور و غیاب اقدام نمايد و ماهانه پرينت لیست حضور و غیااب و فایش حقاوقي را قبال از پرداخات     : 2-4

ها اعمال گاردد و در صاورت عادم ارائاه      حقوق و دستمزد به كارگران ارائه نمايد و براساس لیست حضور و غیاب، اضافه كاري ها، تعطیل كاري ها و شبكاري

ريال از صورت وضعیت پیمانكار كسر مي گردد و در صورت تكرار، قارارداد   200000000لیست حضور و غیاب و فیش حقوقي به كارگران به ازاي هر نفر مبلغ 

ا ضبط ماي گاردد و پیمانكاار حاق هیچگوناه اعتراضاي را       به صورت يكطرفه از سوي كارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پیمانكار به نفع كارفرم

هایچ كوناه    تايید لیست حضور وغیاب وكاركرد برعهده نماينده كارفرما مي باشد وپرداخت طبق لیست تايید شده مي باشد كه پیمانكاار حاق  . نخواهد داشت

 اعتراضي ندارد

حقوق  در صورت شكايت كارگر از پیمانكار به مراجع قانوني به جهت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و يا عدم پرداخت پايه سنوات يا عدم پرداخت: 2-9

عهدات پیمانكار باه  و مزايا و غیره و محكوم شدن پیمانكار از سوي مراجع قانوني، قرارداد به صورت يكطرفه از سوي كارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام ت

 .ضبط مي گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت و كارفرما در اين مورد هیچگونه مسئولیتي نخواهد داشتنفع كارفرما 

پیمانكار مي باشد و ... و  یساننو خاور هاي راننده فضاي سبز،  كارشناس ،نفر مذكور به غیر از پرسنل پیمانكار اعم از نماينده، مأمور خريد، حسابدار 86: 2-0

 .مراد تعداد نیروي كارگري است

و مورد قبول  (كشاورزي  كارشناس( پیمانكار بايد قبل از شروع عملیات موضوع پیمان، يک نفر را كه داراي تجربه كافي در زمینه فضاي سبز بوده : 2-1

و این در محل كار حضور داشته باشد  حتي روزهاي تعطیل معرفي نمايد كه بايستي بصورت مداومه عنوان نماينده خود كارفرما يا دستگاه نظارت باشد، كتباً ب

و در صورت عدم معرفي و عدم  این بند برعهده پیمانكار می باشدنمی باشد و کلیش هزینش های  3-5ذکر شده در بند کارشناس جزو تیم کاری 

 .به عنوان جريمه از صورت وضعیت پیمانكار كسر مي گردد ريال 000000000حضور كارشناس، به ازاي هر روز مبلغ 

پیمانكار به منظور اجراي . نماينده پیمانكار حتماً بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عملیات اجرايي تحت سرپرستي و نظارت او انجام شود :تبصره

هر نوع اخطار و ابالغي كه . هاي موقت، اختیارات كافي به نماينده خود خواهد داد عملیات و دريافت دستورات از ناظر و همچنین براي تنظیم صورت وضعیت

پیمانكار مي تواند در . مربوط به اجراي عملیات باشد و از طرف كارفرما يا دستگاه نظارت به نماينده پیمانكار اعالم شود، در حكم ابالغ به پیمانكار خواهد بود

 . مايد، مشروط بر اينكه صالحیت جانشین وي مورد قبول كارفرما يا دستگاه نظارت باشدصورت لزوم نماينده خود را تعويض ن

 .اخراج و بكارگیري نیرو بايد با هماهنگي دستگاه نظارت باشد: 2-2

. ود، به نحو احسن انجام دهدرا كه از طرف كارفرما ابالغ مي ش( نظیر اعیاد)پیمانكار موظف مي باشد كارهاي اضافي مورد نیاز كارفرما در مواقع خاص  :2-8

 .پیمانكار بايد هزينه هاي مذكور را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نمايد

 15حق شیفت ) نفر  18کاری بش تعداد  شیفت وماهانش  روز تعطیل کاری 324و ماهانش ساعت اضافش کار  4844پیمانكار ملزم می باشد  :5-7

ین شده یاز سقف تعيا شیفت كاري چنانچه ساعت اضافه كاري يا تعطیل كاري  ونماید   پیمان توزیع بین پرسنل محدودهدر ماه ( درصد حقوق پایش 

    .     قابل تبديل  ساعت اضافه كاري به تعطیل كاري ويا تعطیل كاري به اضافه كاري مي باشد  در ماه  بیشتر شود 
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الزم به ذكر است در صورت  .دستگاه نظارت تحويل تا بر اساس تايیديه نهايي انجام پذيرد قبل از هر صورت وضعیت لیست پرداختي را بهپیمانكار بايستي لذا 

استرداد مي گردد و از صورت وضعیت  درصد 90اعمال ضريب با و شیفت كاري  و تعطیل كاري مبلغ معادل اضافه كاري ،عدم پرداختي از سوي پیمانكار

 .پیمانكار كسر مي گردد

 .دهد هانیروهر کدامیك از ریال بن کاال بابت مراسم خاص با هماهنگی ناظر تحویل  1404440444پیمانكار موظف است سالیانش : 5-8

معادل ساعات اضافه كاري و تعطیل كاري ماهانه نسبت به بكارگیري نیروهاي خارج از قرارداد و دستور دستگاه نظارت با هماهنگي  مي تواندپیمانكار  :2-1

 .جهت انجام خدمات اين قرارداد اقدام نمايد

بابت تشویق پرداخت نماید و مبلغی پیمانكار موظف است بش هر کدامیك از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت : 5-14

پیمان از صورت وضعیت پیمانكار در صورت عدم پرداخت در پایان . ریال در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید 24404440444مجموعاً مبلغ کل 

 .بش نفع شهرداری کسر خواهد شد

اما )نمايد  حداقل تعداد كارگران مشخص شده توسط كارفرما برآورد تقريبي بوده و پیمانكار نمي تواند به تعداد نیروي تقريبي از سوي كارفرما استناد :2-44

ايست براساس حداقل نیروي پیش بیني شده، حجم كار و برنامه زمانبندي، تعداد نیروي مورد نیاز پیمانكار مي ب(. در عین حال بايد حداقل ها را رعايت نمايد

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

دستگاه نظارت اقدام نمايد و در به ( به پیوست قرارداد ) روز پس از تاريخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه لیست مشخصات كارگران 42پیمانكار مي بايست : 2-49

 .صورت عدم تايید توسط دستگاه نظارت، پیمانكار مي بايست مطابق نظر دستگاه نظارت و قوانین و مقررات نسبت به اصالح لیست اقدام نمايد

ش های بیمش بش عهده از هزین%  54پیمانكارموظف می باشد نسبت بش پرداخت بیمش تكمیلی کارگران فضای سبز اقدام نماید ضمنا  : 5-13

ریال جهت بیمش تكمیلی کارگران در قیمت  7404440444پیمانكار ماهانش مبلغ  .باقیمانده بش عهده پرسنل فضای سبز می باشد% 54پیمانكار و 

 وع بیمش تمكیلین .پیشنهادی درنظر بگیرد کش در صورت افزایش یا کاهش، با نظر دستگاه نظارت بش نسبت بش مبلغ فوق اضافش یا کسر می گردد

 .و سقف تعهدات آن از طرف دستگاه نظارت اعالم می گردد و شرکت بیمش کننده

انجام مي (  4104سال ) موكول شود، تعديل به آن بخشي از قرارداد كه در سال بعد (  4104سال ) ر صورتي كه انجام بخشي از قرارداد به سال بعد د (0

براساس افزايش اعالم شده توسط اداره كار، رفاه و امور اجتماعي مي باشد و كارفرما صرفاً  4104در سال  پرداخت حقوق كارگرانو گیرد تعلق مي گیرد 

 . پرداخت مي نمايد 9/4را با اعمال ضريب  4104هرگونه افزايش اعالم شده توسط اداره كار، رفاه و امور اجتماعي در سال 

 .در بانک معرفي شده از سوي كارفرما جهت كلیه دريافت ها و پرداخت هاي مرتبط با اين شهرداري مي باشد مشترك مكلف به افتتاح حساب پیمانكار (1

هرگونه بكارگیري ) كارفرما مي تواند كارگران مورد نیاز عملیات پیمان را بشرط داشتن صالحیت كار، به پیمانكار معرفي كند و پیمانكار آنان را بكار گمارد (2

 (.هماهنگي دستگاه نظارت مي باشدو اخراج نیرو، با 

پیمانكار موظف و متعهد است بش منظور مراجعات پرسنلی عوامل خود و همچنین انجام مذاکرات و هماهنگی ناظرین و عوامل خود با  (8

بش عنوان جریمش از ریال  24404440444کارفرما نسبت بش تامین دفتر کار در شهر اقدام نماید و در صورت عدم راه اندازی دفتر، ماهانش مبلغ 

 .صورت وضعیت ماهانش پیمانكار کسر می گردد

 (پرس غذا  2444. ) تامین غذا در ساعات غیر اداری برعهده و هزینش پیمانكار می باشد (8

یید لیتر بنزین برای پرسنل آبیار با هماهنگی دستگاه نظارت تامین نماید کش بایستی قبض بنزین بش تا 3444پیمانكار موظف است در سال  (6

 .دستگاه نظارت برسد
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ورت عدم پیمانكار متعهد مي گردد توانايي مالي پرداخت يک ماه حقوق و مزاياي پرسنل و كاركنان خود را بدون هیچ گونه تأخیري داشته باشد و در ص (1

 .را نخواهد داشت در صد باالسري كسر مي گردد و  پیمانكار حق هیچ گونه اعتراضي 42پرداخت، از صورت وضعیت پیمانكار به اضافه 

 .قرارداد تعلق نمي گیرد اين هیچ گونه پیش پرداختي به (40

ام يا قسمتي از چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت، پیمانكار نتواند تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد را انجام دهد و يا توسط پرسنل پیمانكار، تم  (44

مختلف ناشي از عدم رعايت اصول فني و استانداردهاي معمول يا عدم هماهنگي الزم با دستگاه  فضاي سبز و يا تأسیسات وابسته به فضاي سبز به علل

آورد مي نظارت، خسارت ديده و يا معیوب گردد، پیمانكار موظف است نسبت به جبران خسارت وارده در كوتاهترين زمان ممكن كه توسط دستگاه نظارت بر

میزان خسارت وارده كه توسط نماينده دستگاه نظارت برآورد مي گردد، توسط كارفرما از سپرده حسن انجام تعهدات گردد، اقدام نمايد و در غیر اينصورت به 

رما بطور يكطرفه با و يا از اولین مبلغ قابل پرداخت به پیمانكار كسر خواهد شد و چنانچه اينگونه موارد از سه نوبت در طول مدت قرارداد تجاوز نمايد كارف

 .د به صورت كتبي به پیمانكار، مجاز به فسخ قرارداد با پیمانكار بوده و نسبت به تسويه حساب نهايي اقدام خواهد نموداعالم موار

درختچه ها هیچ يک از كاركنان پیمانكار اعم از باغبان، كارگر و غیره بدون كسب نظر از نماينده كارفرما و يا دستگاه نظارت حق جابجايي درختان و : 4تبصره 

 .اهد داشتگلدانها و حق معدوم نمودن و يا حذف درختان يا گلهاي خشک شده و گلدانها را ندارد، در غیر اينصورت كارفرما، اقدام مقتضي را معمول خوو 

سط پیمانكار به هرگونه خسارتي كه به تشخیص دستگاه نظارت در اثر عدم اجراي مفاد قرارداد، عدم رعايت اصول فني و استانداردهاي معمول تو: 9تبصره 

 .كارفرما يا اشخاص ثالث وارد آيد، پیمانكار مسئول جبران آن مي باشد

کارکنان پیمانكار، باید از سالمت کامل برخوردار بوده و پیمانكار مكلف است بش دستور دستگاه نظارت تمام پرسنل خود را جهت آزمایش  (49

ت بهداشتی هر یك از کارکنان خویش را ارائش نماید و هزینش های مربوطش برعهده کامل از سالمت بش یكی از مراکز درمانی معرفی نماید و کار

 .پیمانكار می باشد

 .به عهده پیمانكار مي باشد و قراردادي و هزينه درج آگهي پرداخت كلیه كسورات قانوني (40

محوطه پیراموني پروژه چه در ساعات اداري و چه در كارگاه و ر د از طرف پیمانكار الزامي است و مسئولیت وقوع هر گونه حادثهرعايت موارد ايمني  (41

را به عنوان مسئول ايمني كارگاه به كارفرما معرفي نمايد  HSE معتبر با مدرك ساعات غیر اداري به عهده پیمانكار است ضمنا پیمانكار مي بايست فردي

 .به عنوان جريمه از صورت وضعیت پیمانكار كسر مي گردد ريال 8000000000ماهانه مبلغ  مسئول ايمني كارگاه صورت عدم معرفي بديهي است در

ر كامل انجام برنامه هاي پیش بیني شده در تقويم باغباني و زمانبندي تنظیم شده وارائه میگردد كه از طريق دستگاه نظارت ابالغ مي گردد، بايد به طو (42

 .شده و نسبت به زمانبندي عقب نباشد

ر و ماشین آالت و بش طور کلی تمامی لوازمی کش برای اجرای عملیات موضوع پیمان ضروری است، بش عهده پیمانكار تهیش و تدارك ابزار کا (48

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

 .شد و تنظیم قرارداد منوط بش ارائش تایید ناظر بابت لوازم و ماشین آالت می باشدتهیش نموده و در اختیار داشتش با

 تمام وقت بدون رانندهبه باال  18مدل  (پرايد يا پژو)سواري خودرو دستگاه دو -4

 به باال تمام وقت بدون راننده 12و يک دستگاه وانت پرايد مدل  تمام وقت با راننده به باال 11مدل دستگاه  سهنیسان كمپرسي  -9

 تمام وقت با راننده به باال 61يک دستگاه  مدل  (كمپرسي)بنز خاور  -0

ت صورريال از  600000000مبلغ  براي هر كدامیک از ماشین آالت روزانه دستگاه نظارتاز طرف  خودروهاي فوقدر صورت نداشتن يا عدم تايید : تبصره

درصد باالسري از صورت وضعیت  42وضعیت پیمانكار كسر مي گردد و در صورت بكارگیري خودرو جايگزين از سوي كارفرما، هزينه بكارگیري آن به اضافه 

 .پیمانكار كسر مي گردد
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 آلماني   دستگاه سهحداقل بنزيني ماشین چمن زني موتوري  -1

 .  حداقل يک دستگاه بنزيني شمشادزن موتوري -2

 دستگاه 1قیچي دستي موج دار مخصوص هرس كاج توپي  -8

 سانتیمتر 20دستگاه مدل اشتیل آلمان حداقل تیغ  0 جهت برش و قطع درختان خشكیدهبنزيني اره موتوري  -8

 جهت فضاي سبزهاي كوچک و پشتي موتوري يک دستگاه  حداقل يک دستگاهموتوري  فرغونيسمپاش  -6

 دستگاه دو براي درختان و فضاي سبزهاي بزرگ يلیتر 9000سمپاش تانكري  -1

 .دستگاه 49دستگاه علف چین حداقل  -40

 ( اسب بخار 8دستگاه  يک -اسب بخار 2دستگاه  دو) .دستگاه چهار دستي ديزلي تیلر موتوري -44

 اينچ و دو دستگاه دو اينچ مورد تايید دستگاه نظارت 4 دستگاه يکپمپ كفكش  -49

 عدد بیلچه 90و  عدد بیل 400 -40

  به همراه كلیه متعلقات و سیستم مربوطه دستگاه جي پي اس 2تعداد  -40

 كیلوگرم 2/8يک دستگاه پیكور ماكیتا  -41

 عدد 4جهت سرند كردن كود حیواني  4* 2/4سرند فلزي به ابعاد  -42

بايستي تحويل كارفرما گردد و پیمانكار حق خارج كردن آنها از محوطه كارگاه را در پايان قرارداد  42تا  1كلیه وسايل و ماشین آالت ذكر شده از بند : تبصره

 .ندارد

عدد چهار شاخ،  00 عدد شنكش و 10عدد اره دستي سامورايي،  20عدد قیچي باغباني بزرگ، 10عدد قیچي باغباني كوچک،  00عدد فرغون،  42  -48

مذكور در اين بند در پايان قرارداد تحويل پیمانكار مي گردد و پیمانكار حق خارج كردن آنها از  كلیه وسايل)09متري سايز  20حلقه  90، اره دستي 400

 (محوطه كارگاه را دارد

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

 .انكار پیشنهاد و پس از تصويب كارفرما، مالك عمل خواهد بودنوع و میزان ماشین آالت و ابزار و وسايل مورد نیاز اجراي مفاد پیمان، توسط پیم: 9تبصره 

ارداد هرگاه در حین اجراي عملیات موضوع پیمان، كارفرما تشخیص دهد كه تجهیزات موجود و در اختیار پیمانكار، كافي براي اتمام كار در مدت قر: 0تبصره 

نكار موظف است تجهیزات خود را طبق نظر كارفرما و در مدت معین تكمیل كند، بدون اينكه پیما. نمي باشد، مراتب را به پیمانكار كتباً ابالغ خواهد نمود

 . ادعاي خسارتي از كارفرما داشته باشد

و در صورت عدم بكارگیري به ( ساعت 900حداكثر )پیمانكار موظف است در موارد مورد نیاز يک دستگاه تراكتور در مجموعه فضاي سبز بكار گیرد :1تبصره 

 .ريال از صورت وضعیت پیمانكار كسر مي گردد 000000000ازاي هر ساعت مبلغ 

 محدوده پیمان مي باشد  شروع به كار موظف به تجهیز كارگاه در پیمانكار قبل از:2تبصره 

تجهیزات مورد نیاز كارگاه تماماً به عهده پیمانكار مي باشد و كارفرما هیچگونه تعهدي و  تأمین كلیه لوازم باغباني وكشاورزي، ابزارآالت، ماشین آالت: 8تبصره

رما را در مفاد فوق، اردهاي تعیین شده توسط كارفهمچنین پیمانكار مكلف است كلیه استاند. تحت هیچ شرايطي در اين خصوص نداشته و نخواهد داشت

شهرداري  ،در صورت عدم تامین لوازم و اجراي كارو خواهد شد  بابت هريک از دستگاه  جريمه  ريال 900000000غیر اينصورت روزانه مبلغ  دررعايت نمايد و 

كلیه اقالم . ضعیت و مطالبات و حسن انجام كار پیمانكار كسر كندواز صورت درصد باالسري  %42 آن را به اضافهانجام شده راسا اقدام و هزينه  تواندمي 

ه تعريف شده در تحويلي كارفرما به پیمانكار، فقط براي كاربرد در محدوده عملیات موضوع پیمان تحويل پیمانكار مي گردد و تحت هر عنوان نبايد از محدود
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 .پیمان خارج گردد

پمپ ها و آبنماهاي  و كلیه لوازم تجهیزات سیستم آبرساني ( حتي در صورت خرابي كامل)نگهداري، مواظبت، رفع عیب، سالم سازي و جايگزين نمودن   (48

كارفرما شخصا اقدام و پیمانكار مي باشد و در صورت عدم اجرا از سوي پیمانكار، و هزينه  تا پايان قرارداد به عهدهمطابق لیست پیوست و آبشار سطح شهر 

 .درصد باالسري از صورت وضعیت پیمانكار كسر مي نمايد42هزينه آن را به اضافه 

مي باشد در غیر اين صورت به ازاء هر روز تاخیر در راه اندازي هر كدام از آبنماها مبلغ ( ساعت 91)پیمانكار ملزم به راه اندازي آبنماها در اسرع وقت  :4تبصره

 .جريمه و از صورت وضعیت كسر مي گردد ريال1،000،000

اداي جبران و سالم نمودن مي باشد و هزينه هاي آن برعهده پیمانكار متعهد به  ...و  شكستگي و در صورت بروز هرگونه عیوب از جمله نشتي: 9تبصره

 .پیمانكار مي باشد

، با تنظیم فضاي سبزو اتصاالت مربوطه و شبكه آبرساني شیرآالت و  پیمانكار موظف مي باشد در پايان مدت قرارداد نسبت به تحويل سالم: 0تبصره

 .صورتجلسه به كارفرما اقدام نمايد

و در صورت عدم انجام تعهدات اين بند به ازاي هر مورد مبلغ باشد  پیمانكار موظف به تعمیر و اجراي تاسیسات آبي در محدوده پیمان مي:1تبصره

 .از صورت وضعیت پیمانكار كسر مي گرددريال به عنوان جريمه  200000000

تخلیه فاضالب و باز .) نگهداري و نظافت سرويس هاي بهداشتي و تهیه مايع دستشويي و كیسه زباله مورد نیاز پارك ها برعهده پیمانكار مي باشد: 2تبصره

 (كردن لوله ها و اليه روبي استخر ها برعهده پیمانكار مي باشد 

برعهده  گل ها و دختانکاشت، آبیاری و نگهداری سمپاشی ، کودپاشی، ت، گل و گیاه برعهده کارفرما می باشد و بذر، درخسم، کود، تهیش  (46

 .پیمانكار می باشد

پیمانكار 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  (41

مورد تائید دستگاه نظارت اقدام (کلینیك گیاه پزشكی )خاك مورد نظر، جهت انجام آزمایش در آزمایشگاه خاك شناسی وبیماری شناسی 

را بش کارفرما اعالم نماید، بدیهی است هزینش انجام ( با تفسیر آن...و Kو  N ،Pخاك و مقدار  PHو  ECاعم از )صلش از آزمایش نماید و نتایج حا

 (نمونش آزمایش آب و ده نمونش آزمایش خاك  14).آزمایش تماماً بش عهده پیمانكار می باشد

و سرویس های بهداشتی، نظافت سطل های  بلوار وحشی بافقی و پارکهارفوژ وسط ی پیمانكار موظف می باشد نسبت بش نظافت پیاده روها (90

تأمین مایع های صابون، دستمال توالت و لیوان یكبار زبالش و تعویض پالستیك های آن، نگهداری و نظافت لوازم ورزشی، آبخوری و نیمكت ها، 

از تأسیسات و تجهیزات آبرسانی و روشنایی و کلبش بازی کودکان  حفظ و نگهداریمصرف جهت آبخوری، تامین مواد شوینده مورد نیاز، 

در صورت  .اقدام نماید بش پیمانكار وده های تحویلیدسایر مح وپارك کوثر ، پارك شاهد ،پارك بانوان، پارك پیرمراد ،موجود در پارك کودك

 .ش عنوان جریمش از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گرددریال ب 204440444عدم انجام هر یك از تعهدات این بند بش ازای هر مورد مبلغ 

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

در پشت لباس، کش بر  شهرداری بافقدو تكش و آرم خاکستری و  پیمانكار ملزم می باشد برای پرسنل خود، لباس کار مناسب بش رنگ سبز (94

تامین  فراهم نماید و همچنین بش مقدار دو دست در ابتدای قرارداد طبیکفش کار نصب گردد، بش همراه دستكش باغبانی و  اتیكتنش روی سی

عدد کاله ایمنی و  3عدد عینك محافظ و  12بر ای کلیش کارگران و  یك دست کاپشن کار زمستانی همرنگ لباس همراه با نصب آرم و شبرنگ

بدیهی است کیفیت لباس باید بش گونش ای . برعهده و هزینش پیمانكار می باشد( مورد تایید دستگاه نظارت)دو عدد کمند جهت هرس درختان 
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طراحی کلی لباس و تعیین  .یر برای لباس کار الزامیستعرق گ. انتخاب شود کش سرما یا گرما تأثیر نامناسب بر روی پرسنل نداشتش باشد

 .کیفیت لباس و کفش کار برعهده دستگاه نظارت می باشد

 .شدبا توجه به فعالیت دو نفر نیروي تاسیساتي برق در كارگاه، پیمانكار موظف به تامین لباس كار و كفش كار مخصوص مشاغل پرخطر برقي مي با: 4تبصره 

به عنوان جريمه از  ريال 90000000000از سوي پیمانكار تهیه نگردد به ازاي هر نفر مبلغ  14هر يک از اجزاي مشخص شده در بنده در صورتي ك: 9تبصره

  صورت وضعیت پیمانكار كسر مي گردد 

 .چاپ باشد شهرداري بافقلباس كلیه پرسنل بايستي همواره تمیز و در پشت آن نیز نام و آرم :  0تبصره 

به ( يک میلیون ريال)ريال  400000000مبلغ  هر بازديد  پیمانكار متعهد مي گردد در صورت عدم پوشیدن لباس كار توسط هر يک از پرسنل در: 1تبصره 

 .گرددمي هر نفر، جريمه پرداخت نمايد و مبلغ مذكور از صورتحساب هاي پیمانكار كسر  ازاي

آبیاري میگردد در صورت كاشت هر گونه گل و گیاه و رزماري و ترون و 0نامه زمانبندي مناطقي از فضاي سبز كه داراي درخت میباشد و طبق بر (99

 .اين مناطق فقط جزء محدوده هاي نگهداري تلقي مي گردد وپیمانكار حق اخذ وجهي بابت نگهداري گل وگیاه يا پرچین كاري را ندارد0شاهپسند 
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 فرم برآورد قیمت 

 مقدار شر  خدمات ردیف
قیمت هر واحد 

 (ریال)ماهیانش

 مبلغ کل

 (ريال)ماهیانش

مبلغ کل 

 (ریال)سالیانش

 9094100090888 46101410016 46608 مترمربع 1600 (4جدول) مناطق چمن كاري نگهداري 4

9 
نگهداري گل و گلكاريهاي دائمي و  فصلي 

 (9جدول)
 1004000020900 02104110800 46608 مترمربع 41400

 08008806240889 0006601010008 46608 مترمربع 481924 (0جدول)نگهداري مناطق فضاي سبز  0

 9001101110110 41101110112 4000000000 عدد 42 (1جدول)نگهداري آبنما  2

 86601880848 2801410846 46608 مترمربع 0020 (2جدول) پیرمرادنگهداري پارك  8

 20100140918 1102090806 46608 مترمربع 9086 (8جدول) كودكنگهداري پارك  8

 4049600800000 1100000000 46608 مترمربع 2000 (8جدول )نگهداري پارك بانوان  6

 4081902100000 41400120000 46608 مترمربع 8200 (6)نگهداري پارك شاهد  جدول  1

 9021209960000 94809810000 46608 مترمربع 44200 (1)نگهداري پارك كوثر  جدول  40

 08040802900000 0000601800000 46608 مترمربع 480000 نگهداري فضاي سبز پارك آبشار 44

 88074302350544 :(ریال ) کل سالیانش  برآورد

  و سایر هزینش ها ضریب پیشنهادی پیمانكار بابت کسورات قانونی و باالسری قرارداد

  (:ریال ) پیمانكار مبلغ نهایی پیشنهادی 

 (:ریال ) مبلغ نهایی پیشنهادی پیمانكار بش حروف

 

کليه مقادير جدول فوق بصورت تقريبي مي باشد و در صورت افزايش مقادير هيچگونه مبلغ اضافه اي به پيمانكار پرداخت  :تذکر

 .نمي گردد

 :آدرس دقيق

 :شماره حساب:                                  شماره تلفن همراه    :                                          شماره تلفن

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

 جدول امتياز: 5شماره  جدول

 امتیازكسب شده سقف امتیاز مالك ارزيابي رديف

  44 سوابق کاری واجرایی 1   

  23 توان تجهیزاتی 2   

  16 توان مدیریتی  3   

  21 تاییدیش مالی 4

  144 جمع          

 

 بدون ارائه اسناد هیچ گونه امتیازي منظورنمي گردد    -

امضاء به همراه اسناد  و مهر پس از ارائه مستندات الزم وكافي اقدام وپیمانكارموظف است براساس معیارهاي ارزيابي جدول فوق نسبت به  -

 .مناقصه درپاكت الف عودت نمايد

مناقصه گرحق هیچگونه  مي باشد و يا تايید صالحیت پیمانكار مختار رد الزم به ذكراست درصورت عدم ارائه مدارك ومستندات كارفرما در

 امتیاز 55 (:قیمت پیشنهادي) نمودن پاكت ج ابل قبول جهت بازحداقل امتیاز ق. داشت نخواهد اعتراضي را

 (امتیاز  44) سوابق کاری :الف        

و چنانچه رضايت نامه ( همراه با رضايت نامه از كارفرما)سال گذشته، انجام گرفته است محاسبه مي گردد  8امتیاز سابقه كار براي حداكثر پنج كار كه طي 

الزم به ذكر است كه ارائه قراردادهاي مربوطه به هر كار بايستي ضمیمه مدرك بوده و شركت كننده  .مورد لحاظ قرار نگرفته و امتیاز نداردارائه نگردد، قرارداد 

 .در مناقصه نسبت به تكمیل جدول زير اقدام نمايد

 سوابق کاري:  1 شماره جدول

 امتیاز كل تعداد پروژه امتیاز قرارداد رديف

   42 میلیارد ريال دهبا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  4

   40 میلیارد ريال  دهمیلیارد ريال تا  هفتبا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  9

   40 میلیارد ريال  هفتمیلیارد ريال تا  چهاربا حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  0

   6 میلیارد ريال چهارمیلیارد ريال تا  2/4با حداقل مبلغ قرارداد  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  1

   46 میلیارد ريال چهارقرارداد هر با حداقل مبلغ  غیر مرتبطپروژه  دوبه ازاي انجام  2

  جمع امتیاز
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 ((گرانمناقصش (سابقش اجرائی)فرم ارزیابی تجربش))

 اطالعات بخشهاي مشخص شده باعالمت ستاره درجداول ذيل تكمیل گردد:4توضیح

سال قبل ازانتشارآگهي مناقصه موردنظر باشدو پیمانهاي انجام شده قبلي  8اطالعات مربوط به پیمانهاي جداول ذيل صرفامي بايست درخصوص:9توضیح

 .مالك امتیازدهي نخواهد بود

مي بايست ضمیمه اين فرم گردددرغیراينصورت (نمونه قراردادهايي كه مبلغ پیمان درآن ذكرشده باشد)تبط باپیمانهاي ذيل مدارك ومستندات مر:0توضیح

 .اظهارات ذكرشده دراين جدول فاقداعتباربوده وامتیازي براي مناقصه گردرنظرگرفته نمي شود

 امتیازي تعلق نمي گیرد دهايي كه مشخصات انهادرفرمها ذكرنشده باشدالزامي بوده و به قراردا براي هر قرارداد تكمیل فرمهاي ذيل:1توضیح

 فرم ارزیابی کار مرتبطنمونش 

 شركت(: پیمانكار)نام مناقصه گر

 :موضوع پیمان اول*

 

 

 :محل اجراي پیمان*

 :مدت پیمان*  :تاريخ انعقاد پیمان*

 ريال:                           مبلغ پیمان*  :نام كارفرما*

 :نمابركارفرما* :تلفن كارفرما*

 :آدرس كارفرما*

 اتمام يافته است                                        جاري است:وضعیت پیمان* 

 

 فرم ارزیابی کار غیر مرتبطنمونش 

 شركت(: پیمانكار)نام مناقصه گر

 :موضوع پیمان اول*

 

 

 :محل اجراي پیمان*

 :پیمانمدت *  تاريخ انعقاد پیمان*

 ريال:                           مبلغ پیمان*  نام كارفرما*

 :نمابركارفرما* :تلفن كارفرما*

 :آدرس كارفرما*

 اتمام يافته است                                        جاري است:وضعیت پیمان* 

* 
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 توان تجهیزاتی : 2شماره جدول

 امتیازكسب شده سقف امتیاز نوع وسیله رديف
  1 (به باال  11مدل ) نیسان كمپرسيسه دستگاه  4

  8 (به باال  18مدل ) پژو دو دستگاه پرايد يا  9

  6 به باال 61مدل  (كمپرسي)بنز خاور  0

  90               جمع كل

 

 (خط محضرييا اجاره  سند.)محاسبه مي گردد درصورتي كه ماشین آالت درتملک شركت باشند سقف امتیاز -

 (اجاره خط بنگاهي.)محاسبه مي گردد نصف امتیاز درصورتیكه ماشین آالت دراجاره شركت باشند -

 ارائه تصوير سند مالكیت يا اجاره نامه محضري يک ساله الزامي است  -

 توان مدیریتی:  3شماره  جدول                                                         

 امتیازكسب شده سقف امتیاز تعداد تحصیالت رديف

  40 9 لیسانس 4

  8 9 فوق ديپلم 9

  48 جمع امتیاز       

داراي ساابقه پرداخات    ياا  و(مده باشاد آمشروط به اينكه قبل ازانتشار آگاهي به عضويت هیئت مديره در) هیئت مديره بوده كادرمديريتي بايستي عضو:تبصره

 .شده باشدنپیمانكار قطع  ضمن ارتباط كاري انها با در ارائه مدارك مربوط به حق بیمه الزامي است و باشد پیمانكارحداقل يكسال حق بیمه توسط 

 (امتیاز  21)توان مالی  :4جدول شماره 

 امتیاز : شود می تعیین گذشتش متوسط گردش مالی سش سال براساس پیمانكاران ابی توان مالییارز ردیف

 94 میلیارد ريال 8گردش مالي حداقل  4

 48 میلیارد ريال 8میلیارد ريال تا  2گردش مالي حداقل  9

 41 میلیارد ريال 2میلیارد ريال تا  0گردش مالي حداقل  0

 40 میلیارد ريال 0میلیارد ريال تا  4گردش مالي حداقل  1

  :امتیاز کسب شده

شرکت خود را کش بش تاییدیش بانك مورد نظر رسیده است را ارائش نماید کش  99و  98، 97پیمانكار بایستی گردش مالی حساب سالهای : تبصره

 . در صورت عدم ارائش، امتیازی تعلق نمی گیرد


