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دعوت نامه ارزیابي كيفي مناقصه گران

شركت محترم

................................

اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران  ،با توجه به آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده  12قانون برگزاری مناقصات  ،و بر اساس آگهی مندرج در روزنامه
ی کائنات مورخ  1396 / 12/ 6و کائنات مورخ  1396 / 12 / 7در نظر دارد پروژه با مشخصات ذیل را  ،به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
-1موضوع مناقصه  :الیروبی انهار و کانال های تاالب میانکاله
-2کارفرما و مناقصه گزار  :اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
-3مهندس مشاور طرح  :شرکت پویش کار آب گستر
-5دستگاه نظارت  :اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
-6محل اجرای کار  :تاالب میانکاله واقع در شهرستان های بهشهر و گلوگاه استان مازندران
-7مدت اجرای کار . :یک ماه شمسی .
*توضیح  :برآورد اولیه هزینه اجرا  14000میلیون ریال می باشد .
 -9ارایه معرفی نامه کتبی با مهر مناقصه گر جهت دریافت اسناد ارزیابی الزامی است .
-10شماره های تماس جهت راهنمایی های مورد نیاز بعد از دریافت اسناد ارزیابی 011-33358813 :
-11چنانچه دریافت کنندگان اسناد ارزیابی مایل به شرکت در مناقصه نباشند .می بایست  ،مراتب اعالم انصراف را حداکثر تا پایان وقت اداری
مورخ  96 / 12 / 20اعالم نمایند .
 -12مناقصه گران باید اسناد و مدارک و مستندات ارزیابی توان اجرای کار خودرا در بسته بندی مناسب  ،تا پایان وقت اداری مورخ 96 / 12 / 21به اداره کل
حفاظت محیط زیست استان مازندران  ،تسلیم و رسید دریافت دارند .
-13نشانی محل ارائه و دریافت اسناد تکمیل شده  :مازندران  ،ساری ،خیابان رودکی  ،دبیرخانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران کدپستی
 4815697917شماره تماس 01133358813
-14مدارکی که دیرتر از مهلت مقرر تسلیم شوند تحویل گرفته نخواهد شد .
 -15رعایت مفاد دستورالعمل تنظیم مدارک و مستندات ارزیابی ضمیمه این دعوتنامه در تهیه و تکمیل اسناد ارزیابی توان اجرای کار الزامی بوده و در غیر اینصورت
اسناد ارسالی مردود و غیر قابل بررسی می باشد .
توجه :ارسال اين دعوت نامه ،به هيچ عنوان حقي براي پيمانكاران جهت شركت در مناقصه ايجاد نمي كند .تنها پيمانكاراني كه توانايي آنان با توجه به معيارهاي مندرج
در اين اسناد احراز گردد مي توانند پس از دريافت نامه ي دعوت به ارائه پيشنهاد ،در مناقصه شركت نمايند.

اداره .............................................................
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دستورالعمل تنظیم مدارک و مستندات ارزیابی کیفی
 -1پیمانکاران واجد صالحیت دعوت به مناقصه  ،بر اساس شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران  ،انتخاب خواهند شد .
-2مدارک و مستندات ارائه شده مناقصه گران  ،با توجه به آئین نامه اجرایی بند "ج" ماده  12قانون برگزاری مناقصات ارزیابی خواهد شد .
-3مناقصه گرانی که موفق به کسب حداقل  60درصد کل امتیازات ارزیابی شده باشند  ،به مناقصه دعوت خواهند شد .

*توضیح  :برآورد اولیه هزینه اجرا  14000میلیون ریال می باشد .
 -4مناقصه گران می بایست دارای رتبه بندی مناسب برای کلیه کارهای مورد مناقصه بوده و مستندات مربوطه را ارایه نمایند .
-5کار مورد مناقصه حاضر  ،با در نظر گرفتن قراردادهای منعقد شده و قرار داد های در دست مبادله  ،نباید از نظر مبلغ و تعداد  ،از ظرفیت مجاز ارجاع کار به
آن شرکت تجاوز نماید  ،در غیر اینصورت مشارکت در مناقصه حاضر  ،موکول به تایید دفتر امور پیمانکاران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس
جمهور خواهد بود .
 -6مدارک و مستندات مناقصه گران بر اساس معیارهای ارجاع کار ارایه شده در جداول ارزیابی پیمانکاران که ضمیمه این دعوتنامه می باشد  ،مورد ارزیابی و
امتیاز دهی قرار خواهد گرفت .
 -7مدارک و مستندات مربوط به هر معیار که توسط پیمانکاران ارایه می شود باید مشتمل بر مستندات الزم به شرح جداول ارزیابی پیوست باشد .
-8مدارک و مستندات ارزیابی کیفی باید به مهر و امضای اصل مجاز و تعهد آور مناقصه گر رسیده باشد .
 -9از ارایه اطالعات غیر مستند و ضمیمه نمودن اسناد و مدارک غیر مرتبط خودداری شود .
 -10مدارک ارسالی فاقد اساسنامه و آگهی های آخرین تغییرات قانونی شرکت – مدارک احراز صالحیت پیمانکاری –تصویر فرم اطالعات ثبت نام مناقصه گر در
پایگاه اطالع رسانی مناقصات – فرم تکمیل شده خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار پیمانکار –تصویر گواهینامه معتبر مؤدیان
مالیاتی –تصویر مدارک مالی حسابرسی شده  ،موضوع تصویب نامه شماره  / 26510ت  39039ک کمیسیون موضوع اصل  138قانون اساسی  ،پذیرفته نخواهد
شد .
 -11در صورت عدم ارایه مستندات الزم در هر مورد از معیار های ارزیابی  ،از آن معیار امتیازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت  .لذا ضروری است پیمانکار از
درج موارد فاقد مستندات تعیین شده خودداری نماید .
-12در خصوص ماشین آالت  ،نیروی انسانی و نظایر آن  ،باید مدارک موارد تخصصی و مرتبط با پروژه حاضر ارائه گردد.
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 – 13مدارک و مستندات ارزیابی کیفی باید بر اساس معیار های ارجاع کار ارایه شده در جداول ارزیابی پیمانکاران تنظیم شده باشد .
 – 1 – 13اسناد و مدارک سابقه اجرایی مناقصه گر در رشته و زمینه کار پروژه طی  5سال گذشته (ضریب معیار =) 35
 – 2 -13اسناد و مدارک حسن سابقه و فقدان سوء پیشینه حرفه ای (ضریب معیار = ) 10
 -3 -13اسناد و مدارک قدرت مالی و پشتیبانی مناقصه گر (ضریب معیار = ) 20
 – 4 -13اسناد و مدارک تجهیزات و ماشین آالت آماده و در دسترس (ضریب معیار = ) 20
 – 5 -13اسناد و مدارک توان فنی و برنامه ریزی (ضریب معیار = ) 15
تبصره  :کلیه اسناد و مدارک و مستندات ارزیابی کیفی می بایست به صورت جلد شده و موضوعی و با دیوایدر  ،تنظیم و تسلیم گردد .
-14امتیاز کل ارزیابی با محاسبه میانگین وزنی بر اساس رابطه

𝑘∑
𝑖𝑏𝑖𝑎 𝑖=1
∑k
i=1 𝑎i

تعیین می گردد که در این رابطه :

 = aiضریب معیار تعیین شده طبق جدول تکمیل شده
 – biامتیاز هر معیار (عددی بین صفر تا ) 100
-15تایید مناقصه گر توسط کمیسیون ارزیابی برای دعوت به مناقصه مشروط به کسب حداقل امتیاز کل  %60توسط مناقصه گر می باشد .
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معیار های ارزیابی و مستندات
روش ارزیابی و تعیین امتیاز به شرح زیر می باشد :
توضیح  :برآورد اولیه هزینه اجرا  14000میلیون ریال می باشد .
-1تجربه (سابقه کار ) :


معیارها :

پیمانکار در فرم مربوطه فهرست پروژه های مشابه که در  5سال اخیر به پایان رسانده و یا پیشرفت ریالی آنها حداقل  90درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد را با
مشخصات خواسته شده درج می نماید  .بدیهی است برای مقادیر کمتر  14000میلیون ریال  ،امتیاز معیار تجربه به تناسب کاهش می یابد  .توضیح اینکه فقط
انجام پروژه های مشابه امتیاز تعلق خواهد گرفت .


مستندات :

الف) تصویر مصدق نامه کارفرما مبنی بر ابالغ هر پیمان و صفحات موافقتنامه پیمان مبادله شده
ب)تصویر مصدق صورت جلسه تحویل موقت یا قطعی برای کارهای تحویل شده و یا نامه کارفرما مبنی بر اتمام عملیات اجرایی پروژه
ج)تصویر مصدق نامه کارفرما و یا دستگاه نظارت مبنی بر تایید مبلغ آخرین صورت وضعیت موقت  ،برای پروژه های با پیشرفت ریالی  90درصد به باال
-2حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای :


معیارها :

در خصوص حسن سابقه  ،پیمانکار باید جدول اطالعاتی کارفرمایان قبلی را با مهر و امضاء کارفرما تکمیل و ارائه نماید و نیز مشخصات پروژه هایی که بابت آنها
از کارفرمای مربوط رضایتنامه و  ...دریافت کرده است را لیست نماید .حداکثر امتیاز به پیمانکارانی که برای هر پارامتر حداقل  2نمونه ارائه کرده باشند تعلق
خواهد گرفت  .بدیهی است که در صورت کاهش مستندات  ،امتیاز معیار به تناسب کاهش می یابد  .در خصوص سوء پیشینه  ،امتیاز منفی اعمال خواهد شد
.ضمنا احراز شرایط سوء پیشینه حرفه ای به تشخیص دستگاه مناقصه گزار خواهد بود و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید .


مستندات  :تکمیل فرم شماره یک (جدول اطالعاتی پیمانکاران قبلی )

– تصویر مصدق فرم ارزشیابی پیمانکاران که توسط کار فرمایان دستگاههای اجرایی دولتی تکمیل شده باشد با کسب امتیاز کل حداقل 60
– تصویر مصدق انواع رضایتنامه  ،تشویق نامه و تقدیر نامه های صادره از سوی کار فرمایان
-3توان مالی پیمانکار :


معیارها :

در خصوص توان مالی پیمانکار باید جدول اطالعاتی را تکمیل نماید  .امتیاز معیار توان مالی به پیمانکارانی داده می شود که در مستندات ایشان مبلغ یکی از
معیار های زیر در  3سال گذشته  ،معادل و یا بیشتر از مبالغ تعیین شده در جداول مربوطه باشد .
الف)  50برابر مالیات متوسط و یا  70برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب
ب)  3برابر درآمد ناخالص ساالنه  ،مستند به صورت وضعیت های قطعی یا موقت
تبصره  :بیشترین امتیاز کسب شده از  2معیار فوق مبنای محاسبه امتیاز توان مالی خواهد بود .
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مستندات :

تصویر مصدق نامه صورت وضعیت های قطعی و گواهی مالیات و بیمه های پرداختی در طول سه سال گذشته
ضمنا با توجه به شرایط مناقصه ارائه گزارش حسابرسی الزامی می باشد .
-4بومی بودن پیمانکاران و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه :


معیارها :

اطالعات مربوط به محل ثبت شرکت و محل دفتر مرکزی پیمانکار و همچنین سوابق اجرایی وی در استان محل اجرای پروژه در جدول اطالعاتی درج می شود .


مستندات :

الف)تصویر مصدق نامه اساسنامه شرکت
ب)تصویر مصدق نامه آگهی تاسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور
ج)تصویر مصدق کلیه آگهی های مربوط به آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور
-5گواهینامه صالحیت پیمانکاری :


معیار ها :

دارابودن حداقل رتبه  5در رشته آب از سوی پیمانکار الزامی است .


مستندات :

تصویر مصدق آخرین گواهینامه صالحیت پیمانکار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا معاونت برنامه ریزی
-6ظرفیت کاری پیمانکار :


معیار ها :

پیمانکار باید قبل از تکمیل و ارسال مدارک ارزیابی و تسلیم ان به دستگاه مناقصه گزار  ،از تعداد کار های در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار خود اطمینان
حاصل نماید .


مستندات :

تکمیل جدول خود اظهاری
-7توان تجهیزاتی (ماشین آالت )


معیار ها :

الف) پیمانکار باید نوع و مشخصات ماشین االت و تجهیزات خود برای انجام پروژه را همراه با وضعیت و نحوه تامین آنها در جدول اطالعاتی را درج کند .
ب) تعیین امتیاز مربوط به ماشین االت اصلی پروژه  ،اعم از در تملک پیمانکار و یا استیجاری بر اساس حداقل تعداد مورد نیاز جدول اطالعاتی صورت می گیرد
و برای ماشین االت استیجاری با نظر هیئت ارزیابی  ،درصدی از امتیاز به تناسب منظور می شود .


مستندات :

مستندات این معیار برا ی ماشین آالت اصلی عبارتند از  :تصویر مصدق سند مالکیت ماشین االت در تملک پیمانکار و یا تصویر مصدق اجاره نامه ماشین االت
استیجاری در اختیار پیمانکار به همراه با تصویر مصدق سند دستگاه مورد اجاره دال بر مالکیت موجر و تصویر برگ خرید برای سایر تجهیزات و ماشین االت .
-8توان فنی و برنامه ریزی :


معیارها :

الف ) در جدول اطالعاتی تخصص  ،سوابق کاری و مشخصات تحصیلی کادر فنی پیمانکار که برای تصدی سمت های اجرایی پیش بینی شده است به همراه
مستندات انجام حداقل  2پروژه بدون تاخیر تا مرحله تحویل موقت توسط عناصر کلیدی پیمانکار ارائه می شود .


مستندات :
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الف) تصاویر مصدق مدرک تحصیلی و گواهی سوابق کاری گذشته و گواهی نامه طی دوره های علمی و تخصصی مربوط به کارکنان معرفی شده .
ب)چارت سازمانی پیمانکار که اسامی مسئولین رده های مختلف سازمانی درآن درج شده باشد .
د) تصویر مصدق لیست بیمه کارکنان کلیدی

جداول ارزیابی پیمانکاران
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فرم ارزیابی کیفی  ،بررسی پیشنهادات فنی و توان انجام تعهدات مناقصه گران (امتیازات پیمانکاران)
پروژه :

کارفرما  :اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

تاریخ تشکیل جلسه :

مبلغ برآورد اولیه :

نام پیمانکار
رشته
ردیف

معیارهای ارجاع کار

١

تجربه و سابقه اجرایی در رشته و زمینه کار

پایه در رشته
ضریب معیار ai

حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء

2

پیشینه حرفه ای

٣

توان و قدرت مالی و پشتیبانی
توان و داشتن تجهیزات و ماشین االت آماده

35
10
20
20

4

و در دسترس

5

توان فنی و برنامه ریزی

15

٦

امتیاز کل یا میانگین وزنی

100
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جدول اطالعاتی مربوط به تجربه (سابقه اجرایی)

سابقه اجرایی کار در پروژه های پایان یافته و یا با پیشرفت ریالی  % 90در رشته و زمینه کار به ترتیب درج مبالغ بصورت نزولی

ردیف

نام پروژه

محل اجرا

دستگاه
نظارت

کارفرما

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9

تاریخ شروع
پروژه

تاریخ اتمام یا
درصد
پیشرفت ریالی

مبلغ پیمان (ریال)

فهرست
بهاء

جدول  - 1امتیاز دهی تجربه و سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری (ضریب وزنی =)35

معیار

وزن هر معیار

سابقه اجرایی

80

بومی بودن و داشتن تجربه در محل اجرای
پروژه

20

امتیاز هر معیار

وزن * معیار

امتیاز کسب شده =  ( / 100معیار * وزن ∑ )

جدول  - 1- 1امتیاز دهی سابقه اجرایی (ضریب وزنی = ) 80

مالحظات

کار انجام شده
شرح تعداد انجام کار مشابه

امتیاز

 4کار مشابه

100

 3کار مشابه

70

 2کار مشابه

50

1کار مشابه

30

10

امتیاز کسب شده

جدول اطالعاتی مربوط به بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه
الف – اطالعات مربوط به مشخصات حقوقی و ثبتی پیمانکار
شماره و تاریخ ثبت ................................................. :محل ثبت شرکت ............................................... :
محل دفتر مرکزی شرکت :
مشخصات تغییرات انجام شده تا کنون

ب -تجربه پیمانکار در استان محل اجرای پروژه :
تاریخ اتمام یا
ردیف

نام پروژه

محل
اجرا

کار فرما

مدت

دستگاه

تاریخ شروع

درصد

مدت پیمان

مبلغ پیمان

خاتمه

نظارت

پروژه

پیشرفت

به ماه

(ریال)

پیمان
به ماه

ریالی

1
2
3
4
5

جدول  – 2 – 1امتیاز دهی بومی بودن و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (ضریب وزنی = ) 20
شرح

امتیاز

بومی با کار محلی

100

بومی بدون کار محلی

70

غیر بومی با کار محلی

50

امتیاز کسب شده

11

مالحظات

20

غیر بومی بدون کار محلی

جدول  – 2امتیاز دهی حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای (ضریب دوزنی =)10

معیار
گواهینامه صالحیت و
مجوزهای مراجع ذی ربط
فرم ارزیابی تکمیل شده
کارفرمایان قبلی
رضایت نامه  ،تقدیر نامه و
تشویق نامه
داشتن سوء پیشینه حرفه
ای (با تشخیص کارفرما)

وزن هر معیار

حداکثر امتیاز هر معیار

40

100

30

100

30

100

10

-100

امتیاز کسب شده هر معیار

وزن * معیار

وزن × معیار ∑
امتیاز کسب شده =
𝟎𝟎𝟏

جدول  – 3امتیاز دهی قدرت مالی و پشتیبانی مناقصه گر (ضریب وزنی = ) 20

شرح

امتیاز

پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه مناقصه گر

100

هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی ساالنه مناقصه گر

100

سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مناقصه گر

100

امتیاز

100

امتیاز کسب شده

تذکر :امتیاز معیار این جدول فقط به یک ردیف تعلق می گیرد و حداکثر امتیاز به شرطی احراز می شود که مبلغ برآورد مناقصه معادل یا کمتر از
یکی از مقادیر فوق و مستند به مدارک مالی حسابرسی شده مناقصه گر باشد .
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جدول  – 4امتياز دهي توان و داشتن تجهيزات و ماشين االت آماده و یا در دسترس (ضریب وزني = ) 20
تعداد ماشین االت آماده کار پیمانکار
ردیف

نوع و مشخصات ماشین االت و تجهیزات پیش بینی شده

تعداد

1

بیل مکانیکی چرخ زنجیری به قدرت حدود  200اسب بخار

3

20

2

تانکر حمل سوخت

1

10

3

تراکتور جفت دیفرانسیل

1

10

4

سواری و وانت

1

10

5

دوربین نقشه برداری

2

5

تحت تملک

استیجاری

امتیاز واحد

جدول  – 5امتياز دهي توان فني و برنامه ریزی (ضریب وزني = ) ١5

وزن هر معیار

معیار
انجام حداقل دو کار بدون تاخیر غیر

50

مجاز تا تحویل موقت
کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی

50

مناقصه گر از نظر دانش و تجربه
امتیاز

13

امتیاز هر معیار

امتیاز کسب
شده

افراد كليدی مورد نياز برای اجرای پروژه

ردیف

شرح عوامل

سابقه مورد نياز (سال)

تعداد
(نفر/ماه)

سابقه اجرایي /تخصص

١

ليسانس یا فوق ليسانس عمران

 ١5و بيشتر

١

مدیریت پروژه

2

ليسانس یا فوق ليسانس عمران

 5تا 7

١

سرپرست كارگاه

٣

ليسانس یا فوق ليسانس عمران

 5تا 7

١

مسئول دفتر فني

4

ليسانس یا فوق ليسانس نقشه برداری

 7تا ١0

2

نقشه بردار

5

دیپلم یا فوق دیپلم عمران

 5تا ١0

١

تکنسين كارگاهي

*كارشناس نقشه برداری و تجهيزات آن با تایيد كارفرما و تحت نظارت مشاور طرح بکار گرفته مي شود .
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فرم ها

15

اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی
اینجانب نماینده مجاز و رسمی پیمانکار بدینوسیله تایید می نمایم که مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی مورخ  22دی
ماه  1337نبوده و چنانچه خالف آن به اثبات برسد کارفرما حق دارد قرارداد را لغو کرده ضمانت نامه پیمانکار را ضبط نموده و به
تشخیص خود هرگونه خسارتی که در نتیجه لغو قرار داد و تاخیر حاصله در کار رخ دهد از اموال پیمانکار تامین نماید .
همچنین تعهد مینماید که تا پایان ک ار و تحویل قطعی آن هیچ یک از اشخاص مذکور در قانون فوق را بعنوان شریک در کار خود
سهیم نکرده و یا قسمتی از کار را به آ نها محول ننماید در غیر اینصورت کارفرما می تواند قرارداد و تاخیر در اجرای کار را از اموال
پیمانکار تامین نماید .
پیمانکار متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد هرکدام از بستگان وی با یکی از شرکا که بیش از  5درصد سهام شرکت را
داشته و یا بیش از  5درصد سود شرکت را دریافت میدارند یا بستگان آنها (به شرح تبصره یک ماده قانون منع مداخله در معامالت
دولتی ) به وزارت یا معاونت یک وزارتخانه یا مدیر کلی موسسات دولتی منصوب گردند مراتب را فورا به اطالع کارفرما برساند و در
چنین مورد کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را لغو نماید و چنانچه پیمانکار  ،کارفرما را از چنین موضوعی مطلع نسازد کارفرما حق
خواهد داشت ضمانت نامه پیمانکار را ضبط نموده و به تشخیص خود هرگونه خسارت وارده از لغو قرار داد و یا تاخیر حاصله در
اجرای کار را از اموال پیمانکار تامین نماید .

پیمانکار:
نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی :

سمت ...........................:

سمت ...............................:

مهر و امضاء

مهر و امضاء

16

تعهد نامه
اینجانب ...............................نماینده ..........................................بدینوسیله تعهد می نمایم که از مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و
تصویب نامه ها و قوانین اجرایی پیمان را که تا تاریخ عقد قرارداد از طرف کارفرما الزم االجرا باشد مطلع هستم و امضای این
برگه در حکم قبول موارد باال می باشد .

پیمانکار:
نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی :

سمت ...........................:

سمت ...............................:

مهر و امضاء

مهر و امضاء

17

امضا کننده  /امضا کنندگان ذیل متعهد می گردد در تاریخ  ... .........................برای شرکت در مناقصه  ..........................................تعداد کارهای در
دست اجرا و یا کارهایی که اخیرا برنده شده است به شرح زیر می باشد و با اگاهی از ظرفیت اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار
مجاز در دست اجرای ظرفیت آماده به کار الزم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم .

ردیف

نام پروژه

رشته کار

نام دستگاه
اجرایی طرف
قراداد

مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد ظرفیت پایه در
رشته
قرارداد (ریال)

ظرفیت ازاد

چنانچه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ظرفیت آماده به کار مذکور را تایید ننماید  ،مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه
بعهده پیمانکار بوده و مطابق دستوالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد .

تاریخ

نام پیمانکار

مهر امضاء مجاز و تعهد آور

نام ونام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز شرکت
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"فرم شماره یک "

ردیف

جدول اطالعات کارفرمایان قبلی در  5سال گذشته

نام کارفرما

نام و پست
سازمانی مقام
مطلع در دستگاه

مبلغ قرارداد

موضوع قرارداد

19

نام دستگاه نظارت

نشانی دستگاه
نظارت

مهر و امضاء
کارفرما

