
 :تاریخ 

 : شماره 

                                                                          فراخوان عموميآگهي                                                                                                                                                                   

         ((پیمانکار صالحیت دار  ارزیابي و توانسنجي))                                                                                                                                                                                                                                                          
          

 

                           بص ررت یسا ا ه    چهارگان ه  طقامن   يهایدر محدوده شهردارواقع  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 ان به پيمانسار و ترانانجی پيمانساراننابت به ارزیابی 

  اس ت درخر یام دیرعامل  هيئت م دیره  در تركيب حداقل یک نفر كارشناس كشاورزيبا ایجادونگهداري فضاي سبز دارا بردن مرضرع فعا يت در زمينه ازپيمانساران واجد شرایط 

ب رحف   اداره نظ ارت   ب ه   51/51/29یسش نبه   تا آخر وقت اداري روز حداكثرترانانجی مدارک  ارائهو  www.urmiafava.orgبه سایت ميشرد جهت كاب اطالعات بيشتر 

 453داخلی  1335-4381819:تلفن تماس.مراجعه فرمایندا یپرهيزگارابان شهيديخ -خيابان كاشانیفضاي سبز واقع درازمان پاركهاو س ونگهداري 

 : مدارک مررد نياز    

 . كه به تائيد اداره ثبت شركتها رسيده باشد ( آخرین تغييرات در شركت  و آگهی تاسيس–روزنامه رسمی  –اساسنامه ) كپی مصدق شده مدارک شركت -5                                

 .كه به تائيد اداره ثبت شركتها رسيده باشد كپی مصدق شده مدارک تحصيلی و سرابق كار مدیرعامل -9                                 

 .كه به تائيد اداره ثبت شركتها رسيده باشد  كپی مصدق شده مدارک تحصيلی وسرابق كاراعضاءهيئت مدیره-4                                 

 سرابق كار  -مرتبطرشته تحصيلی  – يات كارمندان و پرسنل شاغل در شركت ميزان تحصيالت -3                                  

 و نمرنه قراردادهاي قبلیميزان سرمایه و سرابق اجرایی شركت در پروژه هاي احداث و نگهداري فضاي سبز -1                                  

 (ماهه آخر حااب جاري شركت ازبانک  4گراهی ميانگين مانده  )ی شركت گردش ما -6                                  

 نرع ما سيت دفتر كارفعال با ارائه مدارک ماتند-7                                  

 مشخصات تجهيزات و ماشين آالت مرتبط با فضاي سبز-8                                  

 كپی مصدق شده گراهی رتبه بندي سازمان نظام مهندسی یا مدیریت برنامه ریزي -2                                  

 كپی قرارداد تسناين تاسياات و باغبان ماهر یا داراي مدرک فنی و حرفه اي -51                                

 هاي گذشته به هر نحري  غر پيمان شده و یا نابت از پذیرفتن مدارک شركتهایی كه در طی سا  -55                               

 .به تحریل پيمان اقدام نمرده اند خردداري به عمل می آید                                          

 هیسبز اروم يسازمان پارکها و فضا                                                                                                                                                                                          

 

هیسازمان پارکها و فضاي سبز اروم  


