موسسه فرهنگی موزههای بنیاد
اطالعات و شرایط عمومی شرکت درمناقصه نگهداری فضای سبز مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر
الف  -شرایط عمومی :

اتزاتتام اهزتتاا تیوتتو بتتی و تتا ری تتمهی ایتتن و

 -1تابعیتتک ورتتمه ری تتمهی ایتتن و اعتتاا
ایایو ورمه باای زااضیا اهاا و ایک.
اتتااه زاه وتتاه
 -2پییاوکتتاه مه اهتبتتاب بتتا وویتتی ویا دتتای تتمم متتتل بتتی هتاعتتک وویتتی تتماوی
یتتاز ا تتتی ی ارزیتتاتو ضتتمابت فناتتتک د تتو ب اشتتک وتتاه مضتتمم ق تتاه تتاوم وتتاه بتتمم
سئمهیک پایخگمعو بی اارع اوموو رباا داگموی ساه با ت ا و باش .
 -3بییتتی زعو ت بتتی تتااهمام واهو تتا (طب ت تتماوی رتتاهی زاه وتتاه یتتاز ا تتتا ی ارزیتتاتو) بتتی
متل ایک دا ا ناصا فساب بییی ها تحمعل ا مه اهو میسی ویاع .
ت پییاوکاه و باش
میستتی داد گتتو تتمز دتتا دی تتی بس تزگا یتتببو وستتبو و تتا تتتا
-4واهو تتا ب یتتام سزنتتعنا
مهری یم ف شاوک مه ا صی ها و اهم.
 -5پییاوکاه متتل ایتک رخصتا وا تل ادتاام تمهم ایتزنام مه اعت تااهمام ها فت ا ل پتاوام ه ز بتل
از بکتتاهگیای مه اهتتف دتتا تعادتتی پایت وو م باگتتو دیتتاا بتتا تصتتمعا ش ایت ا ی وتتاه وتتو مه ا زیتتاه
فاایک میسی ااه مد بت ع و ایتک پتز از تا یت فاایتک میستی بکتاهگیای ادتاام تمهم و تا ا کتا
پذعا و باش .
 -6پییاوکاه زع تو گتام واهو تا تحتک پمشتر تامام متتل بتی هتاعتک شتئم ایتن و مه حتیت
دای تیم و واهی ماد بمم.
 -7ق او تتی هدزتتاه صتتنفیک ا ن و یتتن ک رستتیاوو ه اوتتو دی تتی وحتتم تیوکتتام واهو تتا مهم
تیعی واهدا ا وباش پییاوکتاه متتل ایتک بتا اتتن وزبتو واهدا ا فت اوما تتان ت پتاوام ه ز وستبک
بتتی رتتاعگاع و ادتتاام ایتتف تتمهم تیعیت واهدا تا ا ت ا ویاعت پییاوکتتاه مه اعت هابچتتی فت دی گموتتی
اتزااضو و اهم.
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تتاوم

-8وادر عا ادتااعر تعت ام ویا دتا تتا یتال  ٪25مه ا زیتاه وتاه دا تا تو باشت
باایاس ابنغ وزبو واهدا ا تاعل حمهی ها اوجا مد .
 -9پییاوکاه زع و گتامم وستبک بتی کتا هتماز ا تاوزو وتی از یتمی واهدا تا مه ا زیتاه ا تااه تو
گیتتام دی گموتتی تیییتتای اوجتتا و دتت هتتماز تج یتتاا تحتتمعوو ها مه پاعتتا تتااهمام صتتحی یتتاه
تحمعل ویاع .
 -11میسی داد گو تمز دتای ب یتام ا صتی ها بصتمه م افوتی ای باگتااه تو ویاعت .مه اعت صتمه
مه افوی ا ل پاوک هز ی یتماب وتاهی تمیتت وییزتی د تو باهیتو تو شتمم پتز از صتاداپ پاوتک
پیر ام ییک وناا مهم تاعی وییزی د و باز گراعو ماد ش .
 -11بی مه مایک دا پیر اما را ب تاتیف اثا مام وخماد ش .
 -12میسی مه هم عا بمل عک عا وویی پیر اما خزاه ایک.
 -13پز از باز وام پاوک پیر اما دی گموی پیر ام معگای پذعادزی وخماد ش .
-14شتتاوک مه ا صتتی اها تتی پیرت ام اعجتتام فت بتتاای شتتاوک و ت گا اعجتتام تکویتتل عتتا یتتوف
ا زیاه از میزگا ا صی گذاه ویو ویاع .
ا صتی مه صتمه ا ز تام از اوعاتام تااهمام بتی ونتع میستی ضتبت
 -15یپام ونتاا ا ل تتا یتم باوت
ماد ش .
 -16زااضو مه صمه باوت شت مه ا صتی تو باعستک عتامل %111وتل تااهمام ضتیاوک (یتنزی عتا
قک عزبا ) اها ی ویاع .
ا صی متل ایک ت اه تمهم ویتاز ها ر تک اوعاتام تااهمام بتی دیتاا تماهم تذومه مه ب ت
 -17باو
یی ه ز واهی پز از اتن باو تحمعل میسی ویاع .
 15ها ف اوما تان
 -18شااعت تیم و پییا با اع ااهمام فاو ایک.
 -19حتتل تحمعتتل پاوتتا شتتاوک مه ا صتتی(بتتی صتتمه مه بستتزی ا نتتا ش ت بتتا ه ی مهب پاوتتک) بتتی
مبیا اوی میستی ا تع مه باهگتاا هیتاهک وایتی بتی باهگتاا داعاتا ب یتام سزنتعنا اواتنب ایتن و
یا زیا شیاه عک طبای ق اه –مبیا اوتی میستی داد گتو تمز دتای ب یتام :شتا ل پاکتت التف (فتا ی
دتتیر اهعتتا رتتی یتتپام شتتاوک مه ا صتتی) پاکتتت (بتتاش شتتااعت وپو جتتمز اتزباهوا ی هز تتی
واهی وپو ش ای ا ی واه وو پاع ک فساب راهی) پاکت ج (پیر ام ییک) و باش .
پییاوکتاه متتل ایتک
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 -21اع تاهعخ بمل پیر اما پاعا ک اماهی ه ز م ش بی مهخ  97/17 /19و باش .
 -21اتتتن وزتتاعم ا صتتی بتتا تمرتتی بتتی هتتا هیتتی گو باهیتتو هز تتی اشتتخا زااضتتو زعا ب تاپ ات تن
ماد ش .
ا صی ماد بمم.
 -22داع ی قاپ گ و باگااهی ا صی بی ت باو
 -23از دا پاما ک ادیاوی  ٪11بی ت ما فست اوجتا وتاه وستا تو گتامم وتی اعت بوتب مه تا بعت
با ایاس تاعی میزگا و اه بی پییاوکاه پاما ک ماد ش .
 -24زااضیتا رت ک شاوک مه تا صتی و باعتسک بوب  070/000/000هعال بی فستتاب رتتاهی شتتیاه
 122-4-111818-1بی وا میسی داد گو مز دای ب یام وام باوک یی ا شعبی یاما ام ت اا و  122اهعا
ویاع .
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