توان سنجي و تشخيص صالحيت شرکتهاي فضاي سبز ( )7931
تعريف پيمانکار فضاي سبز :

به شرکتهايي پيمانكار فضاي سبز اطالق خواهد گرديد که:
 -1داراي پايه از سازمان برنامه و بودجه در رشته کشاورزي باشد.
 -2شرکت هايي که در اساس نامه و موضوع آن انجام عمليات کشاورزي ،فضاي سبز پيش بيني شده و حداقل  %11سهام شرکت بنام اعضاء
هيئت مديره و ياسهامداران داراي مدرك کارشناسي کشاورزي مرتبط با فضاي سبز باشد .در شرکتهاي با مسئوليت محدود که داراي 2
نفر سهام دار ميباشد يكي از اعضاء هيئت مديره بايستي کارشناس مرتبط کشاورزي با فضاي سبز و سهام آن نيز حداقل  %11باشد.
مدارک کارشناسی مرتبط با فضای سبز عبارتند از  :رشته فضای سبز  -کلیه گرایش های رشته باغبانی  -کلیه گرایش های رشته زراعت و
اصالح نباتات – خاکشناسی – گیاهپزشکی – محیط زیست و منابع طبیعی – علوم کشاورزی – مهندسی کشاورزی با گرایش آبیاری
در صورت ارایه مدرک با رشته های جدید ،تشخیص مرتبط بودن با فضای سبز؛ به عهده کمیته توان سنجی و تشخیص صالحیت
شرکت های فضای سبز خواهد بود.
پايه :منظور از پايه معياري است که توان فني و اجرايي و مديريت پيمانكار را مشخص مينمايد که شاخصهاي سنجش آن بر اساس منددرجات زيدر
است.

الف -معيار امتيازبندي :
 -1حسن سابقه در کارهاي قبلي و فقدان سوء پيشينه حرفه اي.
این بند به عنوان شرط الزم برای تشخیص صالحیت پیمانکاران دارای سابقه همکاری در فضای سبز میباشد و در صورت عدم احراز این
شرط ،پایه ای اعطاء نخواهد شد .
شرکت های دارای پایه درصورت عدم احرازصالحیت وداشتن سوءپیشینه حرفه ای وکاری درکارهای قبلی با تقلیل پایه ویامحرومیت
ازعقدپیمان با شهرداری از یک تاسه سال مواجه خواهند شد.
تصمیم گیری در خصوص تبصره 3و 4بر اساس نتایج ارزیابیهای ماهانه پیمانکاران  ،مصوبات کمیته فنی و نظر نهایی کمیته فنی
تشخیص صالحیت پیمانکاران خواهد بود.
 -2مديريت کارآمد و سيستم مديريتي مناسب.
 -3امكانات و تجهيزات اعم از ماشين آالت و محل دفتر و وسايل ارتباطي.
 – 4توان مالي
توان سنجی وتشخیص صالحیت شرکتهای فضای سبز هر سال از طرف سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز انجام میگیرد و فقط
یک سال اعتبار خواهد داشت.
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پایه های اعطایی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز برای سال  ،6331در صورت درخواست پیمانکار و تائید کمیته توان سنجی و
تشخیص صالحیت شرکت های فضای سبز برای سال کاری  6331معتبر می باشد.

الف) شرکتهاي پايه پنج  11 ................................................................تا  21امتياز  .........................پيمانهاي تا سقف ..... /ريال
ب) شرکتهاي پايه چهار  22 ...............................................................تا  31امتياز  ........................پيمانهاي تا سقف ..... /ريال
پ) شرکتهاي پايه سه  32 .................................................................تا  41امتياز  .........................پيمانهاي تا سقف...... /ريال
ت) شرکتهاي پايه دو  42 ..................................................................تا  11امتياز  .........................پيمانهاي تا سقف...... /ريال
ث) شرکتهاي پايه يک  .................................................................بيش از  11امتياز ...........................پيمانهاي تا سقف  ..... /ريال
*اعطاء پايه جديد به شرکتها ي تأييد صالحيت شده ارتقاء به صورت پلکاني مي باشد و در صورت کاهش پايه ،معيار؛ امتياز کسب شده خواهدد
بود*.
*سازمان پارکها مي تواند در شرايط خاص نسبت به تنظيم ناحيه بندي ،تعداد پيمانها و تعدداد کارهرشدرکت در سدا  7931تصدميم گيدري
نمايد*.
*جهت حفظ سالمت سيستم واگذاري پيمانها و مناقصات فضاي سبز ،در صورتي که يک شرکت با ترکيب افراد مشخص در پسدت مدديرعامو و
رئيس هيات مديره پايه دريافت نمايد ،شرکت دوم با هر يک از افراد مذکور در پست هاي مدير عامو و رئيس هيات مديره قابو طرح در هيدات
توان سنجي و تشخيص صالحيت نخواهد بود*.
*شرکت هايي که با پايه اعطايي سازمان برنامه و بودجه در مناقصات فضاي سبز شهرداري تبريز شرکت کرده و برنده شوند ،در صورتي کده
در هيات مديره شرکت ،کارشناسي با رشته تحصيلي مرتبط با فضاي سبز مندرج در تبصره يک اين بخش نداشته باشند ،موظفند نسبت بده عقدد
قرارداد ،معرفي و استقرار کارشناس مقيم در محدوده پيمان با رشته تحصيلي مرتبط با فضاي سبز اقدام نمايند.
*شرکت هايي که از تاريخ  7931/1/7جهت پايه بندي يا ارتقاء پايه از سازمان پارکها اقدام نمايند؛ الزم است مدير عامو شرکت حدداقو بدا
مدرک کارشناسي کشاورزي مرتبط با فضاي سبز مندرج در تبصره يک اين بخش باشد.

2

دفترچه پیمان احداث و نگهداری فضای سبز کالنشهر تبریز

ب -نحوه امتياز بندي :
-1

 ............................................................................................حداکثر  41امتياز

 -1-1ارائه صالحيت از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي براي شرکتها اجباري بوده و بدون آن پايه اي به شرکت تعلق نمي گيرد.
 -1-2گواهي ارائه شده از طرف انجمن صنفي پيمانكاران ............................................................................................................حداکثر  1امتياز
 -1-3نتايج ارزيابيهاي به عمل آمده توسط هيئت ارزيابي (به ازاي هر نوبت امتياز عالي در هر دوره  1و امتياز خيلي خوب  3و خوب 1نمره اضافه
و به ازاي کسب نتايج ضعيف  3نمره کسر خواهد گرديد و براي امتياز متوسط عددي تعلق نميگيرد)  ..............................................حداکثر 12امتياز
 -1-4ميزان رضايت مدير فضاي سبز + 1سرناظر + 3ناظر مقيم3امتياز( ميانگين ماهانه در طول مدت پيمان محاسبه ميگردد)..........حداکثر 11امتياز
در صورتي که شرکتي در سال جار ي موفق به عقد پيمان نگرديده ميانگين ارزيابي ورضايت از عملكرد شرکت درسه سال ما قبل آن مبنا
قرار خواهد گرفت.
-1-1به ازاي هر  3سال سابقه فعاليت بر اساس قرارداد شرکت  1امتياز ...............................................................................حداکثر 4امتياز
 -1-6به ازاي هر پنج سال سابقه بيمه مرتبط با فعاليت در فضاي سبز ،براي مدير عامل  2امتياز و اعضاء هيات مديره با رشته مرتبط يک امتياز
 ...................................................................................................................................................................................................حداکثر  1امتياز
در صورت فعاليت شرکت در خارج از مجموعه شهرداري امتياز بندهاي  1-3و  1-4براي قراردادهاي باالي  1ميليارد ريال به تشخيص
کميته و حداکثر به ميزان  01درصد امتياز داده شده از واحد مربوطه خواهد بود.
درصورت داشتن سابقه فعاليت درفضاي سبزخارج از مجموعه شهرداري تبريز برابرسازي هرگونه امتياز به عهدهء کميته فني توانسنجي و
تشخيص صالحيت مي باشد.
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-2
 -2-1کارشناس فضاي سبز ،باغباني ،زراعت ،گياهپزشكي بعنوان مديرعامل شرکت  3امتياز  ،عضو هيات مديره  2امتياز و درسمت مدير عامل و
اعضاء هيات مديره با ساير رشته هاي مرتبط هر نفر يک امتياز .........................................................................................................حداکثر  2امتياز
 -2-2کارشناس ارشد کشاورزي مرتبط در هيئت مديره شرکت عالوه بر بند  2-1هرنفر يک امتياز؛  ..................................حداکثر  3امتياز
 -2-3دکتراي کشاورزي مرتبط در هيئت مديره شرکت عالوه بر بند  2-1هرنفر دو امتياز؛ .................................................حداکثر  2امتياز
 -2-4هر نفر کاردان يا ديپلم کشاورزي در هيئت مديره شرکت هرنفر  2امتياز ......................................................................حداکثر 4امتياز
 -2-1آموزش هاي مرتبط برگزار شده از طرف سازمان پارکها وفضاي سبزدر فاصله زماني سالهاي  51 – 51به مدت 11ساعت براي مدير عامل
و يا يكي از اعضاي هيئت مديره شرکتها بغير از شرکتهاي جديدالتاسيس اجباري است.
-2-2دوره هاي آموزشي مرتبط با فضاي سبز اعضاء هيئت مديره  ،مديرعامل و اعضاء شرکت با مدرك کارشناسي کشاورزي مرتبط ( مربوط به
سال  52به ازاي هر دوره آموزشي بيش از  11ساعت براي هر نفر  3امتياز ) و با مدرك کارشناسي کشاورزي غير مرتبط(به غير از مدير عامل) (
مربوط به سال  52به ازاي هر دوره آموزشي بيش از  111ساعت براي هر نفر  3امتياز) ،اخذ شده از سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز،
سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ،سازمان فني و حرفه اي و مراکز آموزش عالي ..........................حداکثر 2امتياز
 -2- 0براي کارشناسان کشاورزي و باغبانان بازنشسته ومستعفي شهرداري تبريز با سهام حداقل  21درصد در صورت تاسيس شرکت  2امتياز
آموزشي لحاظ خواهد شد.

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

-3

دستگاهها و وسايلي که با عالمت (*) مشخص شدهاند جزء ضروريات هر شرکت براي تشخيص توان سنجي ميباشند.
 -3-1تانكر آب(حداقل ظرفيت مورد قبول  5111ليتر) با آرم شرکت و ارائه سند رسمي بنام شرکت يا يكي از اعضاء هيات مديره با مدل سال
 1301شمسي و به بعد (در صورت ارايه تانكر با مدل پايين ،داشتن معاينه فني الزامي است) هر دستگاه  4امتيازو براي تانكر دوم  2امتياز
....................................................حداکثر امتياز
 -3-2تجهيزات و ادوات با تكنولوژي پيشرفته تخصصي فضاي سبز؛ به تشخيص کميته توان سنجي و تشخيص صالحيت شرکتهاي فضاي سبز(هر
دستگاه حداکثر دو امتياز) ...........................................حداکثر  1امتياز
 -3-3خودرو وانت معمولي يا کمپرسي با آرم شرکت وارائه سندرسمي بنام شرکت يا يكي از اعضاء هيات مديره و سال ساخت باالتر از )*(1350
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در صورت عقد قرارداد در بيش از يک ناحيه يا منطقه ،بكارگيري وانت ،مختص هر منطقه يا ناحيه اجباري است.
 -3-4سم پاش با ظرفيت بيش از  411ليتر (*)
 -3-1سم پاش پشتي موتوري (*)
 -3-2دستگاه حاشيه زن (*)
 -3-0اره موتوري (*)
 -3-5شاخه زن موتوري (*)
 -3-5دستگاه چنگک زن چمن يا تنک کننده از نوع ()*( )Core Aerator
 -3-11باالبر هيدروليک مناسب هرس  4 ..........................................................................................................................................امتياز
 -3-11رتيواتور با کشنده  2 ..............................................................................................................................................................امتياز
در بند  ، 3سند مالكيت درخصوص ماشين آالت و فاکتور خريد براي تجهيزات بنام شرکت يا يكي از اعضاء هيات مديره شرکت مالك
عمل بوده و ساير اسناد قابل قبول نميباشد .هنگام بررسي اسناد ادوات ،رويت تمامي دستگاهها اجباري خواهد بود.
براي پايه بندي ،حضور ادوات فوق در محدوده کارگاه در سال  52مالك عمل خواهد بود که توسط ناظر مقيم ،سرناظر و مدير فضاي
سبز منطقه تأييد خواهد شد .
براي شرکت هايي که در سال کاري  1352فعاليت نداشته اند تجهيزات و ادوات شرکت به رويت کميته مشخص شده از طرف سازمان
پارکها خواهد رسيد.
کليه تانكرهاي بكار گيري شده در محدوده پيمان شرکت ها بايستي مجهز به سيستم  GPSبا قابليت ارتباط با سرور سازمان پارکها
باشند.
ادوات اوليه باغباني از جمله قيچي دسته بلند ،شاخه زن طنابي ،انواع قيچي هاي باغباني ،اره تربر و  ...جزو وسايل ضروري بوده که بايستي
در محدوده پيمان در دسترس عوامل پيمانكار باشد.
در صورتي که مشخص شود اطالعات و مدارك ارائه شده (مربوط به اسناد مالكيت و تجهيزات )براي تشخيص صالحيت نادرست و يا
جعلي باشد شرکت و مديران آن با تشخيص اعضاي کميته فني تشخيص صالحيت سازمان پاركها از يک تا سه سال از دريافت پايه محروم خواهند
شد.
ليست امكانات ارائه شده جهت نظارت کارفرما در طول اجراي پيمان توسط سازمان پارکها به منطقه مربوطه ارسال خواهد شد.
به غير از تانكر و باالبر بقيه دستگاههاي ارائه شده براي توان سنجي بايد به صورت آماده بكار در طول مدت پيمان در کارگاه وجود
داشته باشد در غير اين صورت به اندازه امتياز کسب شده هر دستگاه در دريافت پايه با تشخيص دستگاه نظارت حداکثربه ميزان ضريب تجهيزکارگاه
ازصورت وضعيت ماهانه کسر خواهد شد.
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 -4توان مالي  .........................................................................................................................................................................حداکثر  21امتياز
 – 4-1تخلف در تهيه ليست و وجود مغايرت ليست بيمه و ليست حقوق و شكايات کارگري ..............................کسر امتياز تا

-1

امتياز

 -4-2ميانگين موجودي حساب شرکت در دو سال منتهي به مهر  52هر يكصد ميليون ريال يک امتياز  ..................................حداکثر 4امتياز
 -4-3مطالبات ثبت شده از شهرداري تبريز با ارايه تائيديه امور مالي هر پانصد ميليون ريال يک امتياز..............................حداکثر  3امتياز
 -4-4دفاتر کار شرکت که داراي سند رسمي به نام شرکت يا يكي از اعضاء هيات مديره  ............................................................حداکثر  2امتياز
 -4-1مبلغ قراردادهاي پنج سال اخير شرکت درحوزه فضاي سبز به ازاي هر هفت ميليارد ريال يک امتياز  ........................................حداکثر 1امتياز
 -4-2به ازاي ارائه هر يک از مفاصا حسابهاي بيمه و دارائي مربوط به قبل از سال  52براي مفاصا حساب دارائي يک امتياز ومفاصا حساب بيمده
يک امتياز(پرونده هاي در حال بررسي بيمه و دارايي مشمول امتياز نمي باشد) ......................................................................حداکثر 2امتياز
 -4-0پرداخددت حقددوق بدددون دريافددت از شددهرداري در سددال  1351و  1352بددا ارائدده مسددتندات پرداخددت بدده ازاي هددر مدداه يددک امتيدداز
 ...............................................حداکثر 1امتياز
در ص ورت تخلف در تهيه ليست و مغايرت بيمه و ليست حقوق و شكايت کارگري و عدم پرداخت حق و حقوق قانوني کارگران بنا به
تشخيص کميته توان سنجي و تشخيص صالحيت شرکتهاي فضاي سبز ،تا  1امتياز از امتيازات کل پايه بندي پيمانكار کسر خواهد شد.
پايه هاي يک ودو بايستي حداقل  %11از امتيازهاي هريک از معيارهاي چهارگانه توانسنجي را کسب نمايند.
تمامي مدارکي که به عنوان مدارك اعضاء و تجهيزات شرکت ارائه ميگردد تنها براي يک شرکت اعتبار خواهد داشت و در شرکت
ديگري قابل اخذ امتياز نخواهد بود
شرکتهاي فسخ پيمان شده و يا پيمانكاراني که اخطاريه هيئت ارزيابي در طول سال دريافت نمودهاند به استناد ماده 14دفترچه پيمان و
با تشخيص کميته فني تشخيص صالحيت از يک تا سه سال  ،پايه دريافت نخواهند کرد.
اعتراض به پايه کسب شده در کميته تجديد نظر سازمان قابل رسيدگي بوده و مالك ،مستندات ادعايي ارايه شده مي باشد و اضافه کردن
امكانات يا تغييرات در شرکت مشمول اعتراض نمي گردد و بايستي با پرداخت هزينه مجدد در کميته تشخيص صالحيت بررسي مجدد گردد.
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