
 
 31/31/99تاریخ :        

    شماره :                
 فراخوان عموميآگهي                      

 پیمانکار صالحیت دار (( ارزیابي و توانسنجي))                    
          

 و گلمان گانهپنج طقامن یهايدر محدوده شهردارواقع  یسبز شهر یو فضاهانگهداری پاركها 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 نسبت به ارزيابی و توانسنجی پیمانكاران هبصورت يكسال و چی چست و جنگل

  درخواسدت  يامدديرعامل  هیئت مدديره  در تركیب حداقل يک نفر كارشناس كشاورزیبا ايجادونگهداری فضای سبز ر زمینهدارا بودن موضوع فعالیت د ازپیمانكاران واجد شرايط 

 بدرحف  ونگهدداری   اداره نظدارت   بده    7/11/99   تا آخر وقدت اداری   حداكثرتوانسنجی مدارک  ارائهو  www.park.urmia.irبه سايت میشود جهت كسب اطالعات بیشتر 

 5139يا  5115داخلی  499-33957759تلفن تماس:.نمايندمراجعه  پرهیزگارابان شهیدیخ -خیابان كاشانیواقع درما و منظر و فضای سبز شهری ارومیه سازمان سی

 : مدارک مورد نیاز    

 كه به تائید اداره ثبت شركتها رسیده باشد . تغییرات در شركت (  آخرين آگهی تاسیس و–روزنامه رسمی  –كپی مصدق شده مدارک شركت ) اساسنامه -1                                

 كه به تائید اداره ثبت شركتها رسیده باشد .كپی مصدق شده مدارک تحصیلی و سوابق كار مديرعامل  -2                                

 كه به تائید اداره ثبت شركتها رسیده باشد . راعضاءهیئت مديرهكپی مصدق شده مدارک تحصیلی وسوابق كا -3                                

 سوابق كار  -مرتبطرشته تحصیلی  –میزان تحصیالت  -لیست كارمندان و پرسنل شاغل در شركت -9                                 

 و نمونه قراردادهای قبلیای احداث و نگهداری فضای سبز میزان سرمايه و سوابق اجرايی شركت در پروژه ه -5                                 

 ماهه آخر حساب جاری شركت ازبانک ( 3گردش مالی شركت )گواهی میانگین مانده   -6                                 

 نوع مالكیت دفتر كارفعال با ارائه مدارک مستند -7                                 

 اداره نظارت مورد تائید مشخصات تجهیزات و ماشین آالت مرتبط با فضای سبز -1                                 

 سند مالكیت و فاكتور خريد بنام شركت يا يكی از اعضاء هیئت مديره مالک عمل بوده و ساير اسناد قابل قبول نمی باشد 

 برای ارزيابی حضور ادوات فوق در محدوده كارگاه طی سال جاری پیمانكار به كار گرفته است توسط مسئول فضای سبز منطقه تائید خواهد شد 



 
 .ارائه پیش فاكتور برای خريد ادوات مورد قبول نمی باشد 

 شركتهای فنی و مهندسی برای ندسی يا مديريت برنامه ريزی كپی مصدق شده گواهی رتبه بندی سازمان نظام مه-9                                 

، درصد اعالمی توسط سازمان  با طرف قرارداد پیمانكاریهای شركت  و يا ساير ارگانهای ذيربط بهكشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی * در صورت ارائه رتبه بندی 

 واريز خواهد شد .  آن ارگانر كسر و در وجهه از مبلغ صورت وضعیت پیمانكا ارگانهای صادر كننده رتبه بندی

 كپی مصدق شده گواهی طرح طبقه بندی مشاغل اداره كار و امور اجتماعی -14                                

 ضمانت اجرائی به همراه كپی قرارداد تكنسین تاسیسات و باغبان ماهر يا دارای مدرک فنی و حرفه ای -11                                

 به تحويل پیمان اقدام نموده اند خودداری به عمل می آيد . هر نحوی لغو پیمان شده و يا نسبتاز پذيرفتن مدارک شركتهايی كه در طی سالهای گذشته به  -12                         

 ت وضعیت قطعی مربوطه(سوابق اجرايی شركت)بانضمام قرارداد، تايید حسن انجام كار، صور -13            

 گواهی نامه های مربوط به دوره های آموزش و تخصص مرتبط مديران شركت-19            

 -تارائه مجوز اداره كل توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار،وابسته به وزارت جهاد كشاورزی)جهت حضوردر مناقصات آبیاری تحت فشار الزامی اس -15            

 د رتبه آب(شركت های فاق

 امضاء فرم موارد تخلفات و میزان محرومیت –فرم اطالعات مربوط به مدير عامل شركت  –تكمیل فرم های : تعهدنامه  -16            

 ن پروژه(در صورت قرارداد با مجموعه شهرداری ، نامه تائیديه عملكرد با امضاء باالترين مقام مسئول الزامی می باشد ) از آخري -17            

 تصاوير كارت ملی اعضای هیات مديره -11            

 تصويری از گواهی كد اقتصادی -19            

 يک عدد پوشه-24           

 با اساسنامه شركت ساير مدارک مثبته شركت مرتبط-21                        

سیما منظر و فضای سبز سازمان                                                                                                                                                                                                               

 شهری


