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                                                                          فراخوان عموميآگهي                                                                                                                                                                   

         ((پیمانکار صالحیت دار  ارزیابي و توانسنجي))                                                                                                                                                                                                                                                          
          

                           بصدررت یسادا ه    گانده پنج طقامند  يهایدر محددوده شدهردار  واقع  يسبز شهر ينگهداري پاركها و فضاهاعمليات جهت سازمان پاركها و فضاي سبز اروميه در نظر دارد          

  .نماید اقدام(  يسبز شهر يفضا يبر مبناي دفترچه پيمان نگهدار)داراي صالحيت  ترانانجی پيمانساراننابت به ارزیابی و 

  درخراسدت  یامددیرعامل  هيئدت مددیره   در تركيب حداقل یک نفر كارشناس كشاورزيبا ایجادونگهداري فضاي سبز دارا بردن مرضرع فعا يت در زمينه ازپيمانساران واجد شرایط 

بدرحف   اداره نظدارت   بده    6/8/31چهرشدنبه  تدا خخدر وقدت اداري روز    حداكثرترانانجی مدارک  ارائهو  www.park.urmia.irبه سایت اب اطالعات بيشتر ميشرد جهت ك

 5823یا  5845داخلی  411-22157753:تلفن تماس.مراجعه فرمایند پرهيزگارابان شهيديخ -خيابان كاشانیفضاي سبز واقع درازمان پاركهاو س ونگهداري 

 : مدارک مررد نياز    

 . كه به تائيد اداره ثبت شركتها رسيده باشد ( خخرین تغييرات در شركت  و خگهی تاسيس–روزنامه رسمی  –اساسنامه ) كپی مصدق شده مدارک شركت -4                                

 .كه به تائيد اداره ثبت شركتها رسيده باشد و سرابق كار مدیرعامل كپی مصدق شده مدارک تحصيلی  -3                                

 .كه به تائيد اداره ثبت شركتها رسيده باشد  كپی مصدق شده مدارک تحصيلی وسرابق كاراعضاءهيئت مدیره -2                                

 سرابق كار  -مرتبطرشته تحصيلی  –ميزان تحصيالت  -ر شركت يات كارمندان و پرسنل شاغل د -1                                 

 و نمرنه قراردادهاي قبلیميزان سرمایه و سرابق اجرایی شركت در پروژه هاي احداث و نگهداري فضاي سبز  -5                                 

 (ماهه خخر حااب جاري شركت ازبانک  2  گراهی ميانگين مانده)گردش ما ی شركت  -6                                 

 نرع ما سيت دفتر كارفعال با ارائه مدارک ماتند -7                                 

 مشخصات تجهيزات و ماشين خالت مرتبط با فضاي سبز -8                                 

 خرید بنام شرکت یا یکی از اعضاء هیئت مدیره مالک عمل بوده و سایر اسناد قابل قبول نمی باشد سند مالکیت و فاکتور 

 برای ارزیابی حضور ادوات فوق در محدوده کارگاه طی سال جاری پیمانکار به کار گرفته است توسط مسئول فضای سبز منطقه تائید خواهد شد 

  نمی باشدارائه پیش فاکتور برای خرید ادوات مورد قبول. 

هیسازمان پارکها و فضای سبز اروم  



 شركتهاي فنی و مهندسی براي كپی مصدق شده گراهی رتبه بندي سازمان نظام مهندسی یا مدیریت برنامه ریزي -3                                 

، درصد اعالمی  سازمان فضاي سبز با ادطرف قرارد پيمانساريهاي شركت  و یا سایر ارگانهاي ذیربط بهكشاورزي ترسط سازمان نظام مهندسی در صررت ارائه رتبه بندي * 

 . واریز خراهد شد  خن ارگاناز مبلغ صررت وضعيت پيمانسار كار و در وجهه  ارگانهاي صادر كننده رتبه بنديترسط 

 كپی مصدق شده گراهی طرح طبقه بندي مشاغل اداره كار و امرر اجتماعی -44                                

 كپی قرارداد تسناين تاسياات و باغبان ماهر یا داراي مدرک فنی و حرفه اي -44                                

 .به تحریل پيمان اقدام نمرده اند خردداري به عمل می خید  هر نحري  غر پيمان شده و یا نابتاز پذیرفتن مدارک شركتهایی كه در طی سا هاي گذشته به  -43                         

 (بانضمام قرارداد، تایيد حان انجام كار، صررت وضعيت قطعی مربرطه)سرابق اجرایی شركت -42            

 گراهی نامه هاي مربرط به دوره هاي خمرزش و تخصص مرتبط مدیران شركت-41            

 -جهت حضرردر مناقصات خبياري تحت فشار ا زامی است)رت جهاد كشاورزيارائه مجرز اداره كل ترسعه سياتم هاي خبياري تحت فشار،واباته به وزا -45            

 (شركت هاي فاقد رتبه خب

 امضاء فرم مرارد تخلفات و ميزان محروميت –فرم اطالعات مربرط به مدیر عامل شركت  –تعهدنامه : تسميل فرم هاي  -46            

 (از خخرین پروژه) ، نامه تائيدیه عملسرد با امضاء باالترین مقام مائرل ا زامی می باشد در صررت قرارداد با مجمرعه شهرداري  -47            

 تصاویر كارت ملی اعضاي هيات مدیره -48            

 تصریري از گراهی كد اقتصادي -43            

 یک عدد پرشه-34           

 با اساسنامه شركت سایر مدارک مثبته شركت مرتبط-34                        

 

 

 هیسبز اروم یفضاسازمان پارکها و                                                                                                                                                                                                                             


