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بصلررت   و چل  چتلت   و جنگل   و گلمان گانهپنج طقامن یهايدر محدوده شهردارواقع  یسبز شهر یفضاهانگهداری پاركها و عملیات جهت در نظر دارد  سیما و منظر و فضای سبز شهری ارومیهسازمان          

  .نمايد اقدام(  یسبز شهر یفضا یدارای صالحیت )بر مبنای دفترچه پیمان نگهدار نتبت به ارزياب  و ترانتنج  پیمانكاران هيكتال

میشرد جهت كتب اطالعات بیشلتر    درخراست يامديرعام  هیئت مديره در تركیب حداق  يک نفر كارشناس كشاورزیبا ايجادونگهداری فضای سبز زمینهدارا بردن مرضرع فعالیت در  ازپیمانكاران واجد شرايط 

خیابلان  واقع درزمان سیما و منظر و فضای سبز شهری ارومیه سا برحفظ ونگهداری اداره نظارت  به   22/8/99 شنبهپنج روزتا آخر وقت اداری  حداكثرترانتنج  مدارک  ارائهو  park.urmia.irwww.به سايت 

 5839يا  5885داخل   499-33957759تلفن تماس:.نمايندمراجعه  پرهیزگارابان شهیدیخ -كاشان 

 : مدارک مررد نیاز    

 كه به تائید اداره ثبت شركتها رسیده باشد . آخرين تغییرات در شركت (  وآگه  تاسیس –روزنامه رسم   –كپ  مصدق شده مدارک شركت ) اساسنامه -8                                

 كه به تائید اداره ثبت شركتها رسیده باشد .كپ  مصدق شده مدارک تحصیل  و سرابق كار مديرعام   -2                                

 كه به تائید اداره ثبت شركتها رسیده باشد . رابق كاراعضاءهیئت مديرهكپ  مصدق شده مدارک تحصیل  وس -3                                

 سرابق كار  -مرتبطرشته تحصیل   –میزان تحصیالت  -لیتت كارمندان و پرسن  شاغ  در شركت -9                                 

 و نمرنه قراردادهای قبل پروژه های احداث و نگهداری فضای سبز میزان سرمايه و سرابق اجراي  شركت در  -5                                 

 ماهه آخر حتاب جاری شركت ازبانک ( 3گردش مال  شركت )گراه  میانگین مانده   -6                                 

 نرع مالكیت دفتر كارفعال با ارائه مدارک متتند -7                                 

 اداره نظارت مررد تائید مشخصات تجهیزات و ماشین آالت مرتبط با فضای سبز -8                                 

 سند مالكیت و فاكترر خريد بنام شركت يا يك  از اعضاء هیئت مديره مالک عم  برده و ساير اسناد قاب  قبرل نم  باشد 

 برای ارزياب  حضرر ادوات فرق در محدوده كارگاه ط  سال جاری پیمانكار به كار گرفته است ترسط متئرل فضای سبز منطقه تائید خراهد شد 

 .ارائه پیش فاكترر برای خريد ادوات مررد قبرل نم  باشد 

 شركتهای فن  و مهندس  برای دس  يا مديريت برنامه ريزی كپ  مصدق شده گراه  رتبه بندی سازمان نظام مهن-9                                 



 
از مبلغ  ارگانهای صادر كننده رتبه بندی، درصد اعالم  ترسط سازمان  با طرف قرارداد پیمانكاریهای شركت  و يا ساير ارگانهای ذيربط بهكشاورزی ترسط سازمان نظام مهندس  * در صررت ارائه رتبه بندی 

 واريز خراهد شد .  آن ارگانكتر و در وجهه  صررت وضعیت پیمانكار

 كپ  مصدق شده گراه  طرح طبقه بندی مشاغ  اداره كار و امرر اجتماع  -84                                

 ضمانت اجرائ به همراه  كپ  قرارداد تكنتین تاسیتات و باغبان ماهر يا دارای مدرک فن  و حرفه ای -88                                

 به تحري  پیمان اقدام نمرده اند خردداری به عم  م  آيد . هر نحری لغر پیمان شده و يا نتبتاز پذيرفتن مدارک شركتهاي  كه در ط  سالهای گذشته به  -82                         

 وضعیت قطع  مربرطه( سرابق اجراي  شركت)بانضمام قرارداد، تايید حتن انجام كار، صررت -83            

 گراه  نامه های مربرط به دوره های آمرزش و تخصص مرتبط مديران شركت-89            

 رتبه آب( شركت های فاقد -تارائه مجرز اداره ك  ترسعه سیتتم های آبیاری تحت فشار،وابتته به وزارت جهاد كشاورزی)جهت حضرردر مناقصات آبیاری تحت فشار الزام  اس -85            

 امضاء فرم مرارد تخلفات و میزان محرومیت –فرم اطالعات مربرط به مدير عام  شركت  –تكمی  فرم های : تعهدنامه  -86            

 پروژه( در صررت قرارداد با مجمرعه شهرداری ، نامه تائیديه عملكرد با امضاء باالترين مقام متئرل الزام  م  باشد ) از آخرين -87            

 تصاوير كارت مل  اعضای هیات مديره -88            

 تصريری از گراه  كد اقتصادی -89            

 يک عدد پرشه-24           

 با اساسنامه شركت ساير مدارک مثبته شركت مرتبط-28                        

 سیما منظر و فضای سبز شهریسازمان                                                                                                                                                                                                               


