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 شرايط و مدارک موردنیاز جهت شرکت در فراخوان ارزيابي کیفي:

 خواهد بود: های کمی و کیفی بدین شرحشاخصامتیازبندی متقاضیان حقیقی و حقوقی بر اساس 

 امتیاز 70  1سوابق اجرايي و طرح و برنامه مطابق با جدول شماره اول:  بخش

 امتیاز 10   4و جدول شماره  3جدول شماره  2مطابق با جدول شماره )با نظر کمیته فني و داوري( نیروي انساني دوم:  بخش

 امتیاز 20  5مطابق با جدول شماره  بخش سوم  : توان مالي

 الزامي مي باشد شرکت در مرحله بعدي امتیاز جهت  56و کسب حداقل  امتیاز  100جمع امتیازات 

 :يالزام يعموم طيشرا

 رانیا یاسالم یکشور جمهور تیتابع -1

 رانیا یاسالم یجمهور یبه قانون اساس یبندیپا -2

 ینامه  مال نیآئ30مفاد ماده تیبا رعا متقاضیان کار هر چه بهتر یتوان اجرا یبه منظو بررس وستیپ یابیارز یاسناد و فرمها -3

 92/ 31/02ک/ مورخ  48217/ ت 15909نامه شماره  بیموضوع تصو یصنعت -یمناطق آزادتجار یسازمانها یومعامالت

 شده است . میتنظ رانیمحترم وز اتیه

وقت  انیو تا پا میه را در پاکت سر بسته و  الک و مهرشده تنظاسناد و مدارک خواسته شد ،یابیشرکت در  ارز داوطلبان -4

 ی, نام و نشان فراخوانپاکات موضوع  یدارند. رو افتیدر دیداده و رس لیمقرر در فراخوان به محل مشخص شده تحو یادار

 اسناد درج گردد.  میتسل خیو تار کارگزار

و شرط  دیو بدون ق قیو دق حیرا صح وستیپ یدر فرمها یاطالعات درخواست ستیبا یم یابیارز نیکنندگان در ا شرکت -5

، آن  طیارائه مدارک مشروط ، مبهم و خالف شرا ای یابینقص در اسناد و مدارک ارز ای. در صورت وجود خدشه ندیکامل نما

جهت اثبات موارد  اظهار شده  یبایارز تهیاست چنانچه کم یهیگردد. بد یبه شرکت کننده مسترد م نایاسناد مردود بوده و ع

موارد بدون  ازیامت نصورتیا ریدر غ رایز دیساعت ارائه نما 48مدارک الزم را ظرف  ستیبا یم کارگزاربخواهد ،  یمستندات

 مستندات حذف خواهد شد.

مشاهده گردد ،  یچه ، تناقضناطالعات درج شده و مطالب ابراز شده با شرکت کنندگان بوده و چنا هیصحت کل تیمسئول -6

 .دیاتخاذ نما یمقتض ماتیکارفرما حق خواهد داشت تا به تناسب امر ، تصم

 رانیا یاسالم یجمهور یشده در قانون اساسشناخته انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیبه د نیمتد -7

 کامل یبه مواد مخدر و سالمت جسمان ادیو عدم اعت نهیشیسوءپ نداشتن -8

 (انیآقا یبرا) فهیوظدائم از خدمت نظام تیمعاف ایخدمت  انیداشتن کارت پا    -9

 یعموم ینهادها ،یدولت یهااشتغال در دستگاه عدمو  یقیاشخاص حق یسال برا 55سال و حداکثر  30حداقل  یدارا -10

  یردولتیغ
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 یاجتماع ازاتیاز امت تیحسن شهرت و عدم محروم داشتن -11

 کنند. دایطور مرتب در محل حضور پساکن چابهار بوده به دیدفتر با کارکنان -12

 ایجاد برای متقاضی حقی گونههیچ نامثبت و مدارک ارسال .شودنمی داده اثر ترتیب و مبهم و ناقص مخدوش، مدارک به -13

 .کرد نخواهد

 . شد نخواهند بررسی شود ارسال مقرر موعد از بعد که مدارکی -14

 و استقرار کامل تجهیزات تهیه به نسبت ماه یک مدت ظرف حداکثر است مکلف مجوز، اخذ از پس ذیصالح منتخب  متقاضی -15

 تأخیر، صورت ارائه نمایند در را رجوعارباب موردنیاز خدمات ابالغی، ضوابط اساس بر و نموده اقدام اظهارشده انسانی نیروی

 نماید.می گیریتصمیم صادره مجوز خصوص در راهبری کمیته

ده گذاری و ...( برابر اصل شوا –ثبت شرکتها  –اسناد ارسالی بایستی توسط یکی از دستگاههای ذیصالح )ثبت اسناد کلیه  -16

 باشد.

 

 

 

 ساير اسناد و مدارک:

 امضاء کلیه اسناد ارزیابی کیفی و تکمیل 

 سهام و مدیران شرکت های حقوقی متقاضی شرکت در فراخوان و معرفی امضا برای متقاضیان  یا صاحبان امضای مجاز برای صاحب گواهی

 حقیقی از طریق ارائه گواهی امضا از سوی دفاتر اسناد رسمی

 اشخاص حقوقی مجاز امضای صاحبان برای و حقیقی اشخاص برای شناسنامه صفحات تمامی شده اصل برابر تصویر 

 حقوقی اشخاص مجاز امضای صاحبان برای و حقیقی افراد برای ملی کارت شده اصل برابر تصویر 

 مجاز امضای برای صاحبان و حقیقی ذکور افراد برای دائم معافیت یا وظیفه خدمت خرید /خدمت پایان کارت شده اصل برابر تصویر 

 حقوقی اشخاص

 اجرایی عوامل کلیه فناوری برای و تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد باالتر یا و کارشناسی تحصیلی مدرک آخرین شده اصل برابر تصویر 

 حقوقی متقاضیان برای مرتبط فعالیت موضوع با شرکت اساسنامه شده اصل برابر تصویر 

 رسمی روزنامه در شرکت تغییرات آخرین آگهی شده اصل برابر تصویر 

 سند مالکیت(-وکالتنامه-تصور برابر اصل شده تمامی مدارک مربوط به ماشین آالت و امالک )اجاره نامه 

 تفاکتور رسمی خرید تجهیزا
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 : فراخوانعنوان  – 1
 نامه شیوه در سطح منطقه و مطابق با خاک و نخاله() ساختمانی و عمرانی عبارت است از انجام امور خدمات ساماندهی پسماندهای موضوع

 به شرح ذیل می باشد:  فراخوانسازمان  و عملیات  این اجرایی

 : فراخوانموقعیت عمومي  -2
  ایران در کنار آبهای گرم عمان واقع شده است. این منطقه که در ضلع منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار در منتهی الیه جنوب شرقی

ای هشمالی شهر چابهار واقع گردیده است از شمال به ایرانشهر و نیکشهر، از جنوب به دریای عمان از شرق به پاکستان و از غرب به استان

های متعددی چون بادهای فیایی منطقه تحت تاثیر جریانکرمان و هرمز گان محدود است. از لحاظ آب و هوایی با توجه به وضعیت جغرا

 ای قرار دارد.های استوایی و مرکز کم فشار و جبهه های غربی با منشاء مدیترانه، جبهه فصلی شبه قاره هند

  در سطح منطقه آزاد چابهار مطابق کروکی پیوست در نظر گرفته شده است. فراخوانمحدودة پیش بینی شده جهت اجرای 

 و شرح خدمات : فراخوانمشخصات   -3
 مطابق جزئیات فنی ونقشه های پیوستدر سطح منطقه  خاک و نخاله() ساختمانی و عمرانی ساماندهی پسماندهایخدمات  فراخوانموضوع 

 اجرايي :مشخصات فني  -4

 ساماندهی پسماندهای عمرانی ساختمانی و بنایی در قالب مدیریت خدمات -

 ود برداری ، حمل پسماندهای عمرانی در قالب نظارت و صدور پروانهخاکبرداری ، گ ساماندهی ماشین آالت -

 عملیات باکس گذاری و خدمات مکانیزه حمل پسماندهای حاصل از ساخت در قالب سرمایگذاری -

 خدمات کنترلی گشت و نظارت  -

 مدیریت و کنترل سایت های دپو  -

 : فراخواناهداف کمي و کیفي -5
در سطح منطقه آزاد به منظور تامین نیازهای شهروندی  خاک و نخاله() ساختمانی و عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار خدمات ساماندهی پسماندهای 

 بعنوان فعالیت های جاری سالیانه خود نموده است . فراخوانو شهرسازی مبادرت به انجام این 

 : کارفرما-6
 تی چابهارصنع-سازمان منطقه آزاد تجاری

 برنامه زماني ارزيابي کیفي: -7
و  30/9/99مورخ  15:30ساعت  یکشنبه آخرین مهلت تحویل اسناد روز  ، قابل دریافت بوده  30/9/99از تاریخ درج آگهی تا سناد ارزیابی کیفی ا

 اعالم  نتیجه ارزیابی کیفی از تاریخ بازگشایی بمدت دو هفته خواهد بود.

 فراخوانگزارش شناخت 
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 دستگاه نظارت : -8
 . دستگاه نظارت معاونت فنی وزیربنائی)مدیریت امور شهری وروستائی( سازمان منطقه آزاد چابهار می باشد

 محل تامین اعتبار :  – 9
 ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی و بنایی مطابق با شیوه نامه اجراییدرآمدهای حاصله از از محل 

 مدت اجراي کار: – 10

 ماه تقويمي شمسي  36

 محل اجراي کار:  – 11
 صنعتی  چابهار  –منطقه آزاد تجاری  چهارده هزار هکتاری محدوده

 : انجام کارتدارکات  –12
اعم از نیروی متخصص و غیر متخصص و همچنین کلیه مصالح و تجهیزات فنی و دفتری و باالخره  انجام کارتدارک نیروی انسانی مورد نیاز برای 

)کارگزار( انجام خواهد شد و کارفرما  کرد برنده فراخوانساماندهی ماشین آالت و ماشین االت مکانیزه  مورد نیاز کارهای اجرائی کالً توسط و به هزینه 

 ئولیتی نخواهد داشت.در این خصوص هیچگونه تعهد و یا مس

 : فراخوانقوانین و ضوابط حاکم بر  – 13
 یمناطق آزاد تجار نیقوان یگردد، به لحاظ حقوق یسازمان منطقه آزاد چابهار اجرا م یقانون چهارده هزار هکتاری یدر محدوده  مورد نظر فراخوان

مدنظر قرار خواهد  فراخوان نیروز کشور در ا یو استانداردها یفن یو دستورالعمل ها ارهایمع یتمام یبر آن حاکم خواهد بود و به لحاظ فن یصنعت

 نیبه روز تر د،یجد یفن یارهایها و معضوابط، بخشنامه ات،یاست که در صورت ابالغ نشر یهیشود. بد یمحسوب م فراخوان نفکیجزء ال وگرفت 

 مالک عمل خواهد بود هاشیرایو

 

 : تخلف – 14

از مدارک جعلی یا اطالعات خالف واقع، تهدید ، تطمیع، رشوه و نظایر  فراخواندر فرایند ارزیابی کیفی  فراخوان پیشنهاد دهندگان اثبات شود کهاگر   

امه سال از ارجاع کارهای موضوع این آئین ن 2آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند به تشخیص هیئت رسیدگی شکایات به مدت حداقل 

 محروم می شوند.

 تسهیالت کارفرما : -15
 به ارگانهای ذیربط اقدام خواهد نمود . کارگزارنمی گذارد، فقط در صورت نیاز نسبت به معرفی  کارگزارکارفرما هیچگونه تسهیالتی را در اختیار 

 شرايط الزم براي ارزيابي کارگزار حقیقي يا حقوقي  : -16
 

 الزامی می باشد انتخاب کارگزار شرکت در فراخوانامتیاز جهت   65کسب حداقل
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 شرايط احراز صالحیت:                                                                             

 (امتیاز  70)  1مطابق با جدول شماره : سوابق اجرایی و طرح و برنامه –قسمت اول                                                                              

 اجراييسوابق  1جدول شماره 

 معیار هاي امتیاز دهي

 امتیاز شرايط متقاضي رديف
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 حقیقي

 و

 حقوقي    

 

 

 

 

 

 در استان  ا توجه به شرایط ویژه پسماندهای عمرانی ساختمانییا تفاهم نامه با یکی از شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند استان ب قراردادارائه حداقل دو مورد  

توجه به شرایط خاص در استان از اهمیت ویژه بر خوردار است و اولویت توضیحات : قرارداهای نظارتی و کنترلی جهت مدیریت و ساماندهی انواع پسماندهای ساختمانی ،عمرانی و بنایی با 

 های جاری می باشد. فراخوانهای استان سیستان و بلوچستان و علی الخصوص فراخوانانتخاب و امتیاز دهی در این بخش با 
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 های جاری  قراردادیا تفاهم نامه در جهت مدیریت ، نظارت و ساماندهی انواع پسماندهای عمرانی، ساختمانی بنایی با اولویت  قراردادارائه 

 دهای عمرانی و ساختمانیهای فی ما بین سازمان های مدیریت پسماند یا شهرداری های سطح کشور در جهت مدیریت نظارت و ساماندهی تولید کننده گان جز و کل پسمان قراردادتوضیحات : 

 هی در اینتمامی فعالیت های کنترلی در زمان صدور پروانه ساخت ابالغ پروتکل های عملیاتی مدیریت پسماند و ... را شامل می گردد و اساس امتیاز د قراردادمنعقد می گردد و پایه این 

 گرددمیدر صد امتیاز اعمال  40مشابه حداکثر  قراردادئه با ماهیت های اعالم شده می باشد در صورت ارا قرارداد بخش ارائه چنین
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 یا تفاهم نامه در راستای مدیریت و ساماندهی ماشین آالت خاکبرداری گود برداری و حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی  قراردادارائه 

لویت اصلی ضمن های فی ما بین سازمان های مدیریت پسماند یا شهرداری های سطح کشور در جهت ساماندهی ماشین االت حمل خاک و نخاله منعقد می گردد که او قراردادتوضیحات : 

با ماهیت های اعالم شده می باشد در صورت ارائه  اردادهاییقرساماندهی ناوگان سطح شهر وظیفه صدور پروانه کنترل و نظارت را نیز در بر دارد و اساس امتیاز دهی در این بخش ارائه چنین 

 در صد امتیاز اعمال گردد 40مشابه با و حداکثر  قرارداد

8 

 یا تفاهم نامه در جهت جمع آوری انواع پسماندهای عمرانی و ساختمانی بصورت مکانیزه و از طریق باکس گذاری قرارداد ارائه 

ی خریدار حمل مکانیزه و باکس گذاری منعقد شده با شهرداری ها و یا سازمان های مدیریت پسماند به زمیمه ی فاکتور های باکس ها و بازو غلطان های قرادادهایتوضیحات :  تفاهم نامه و یا 

 در صد امتیاز اعمال گردد. 40مشابه با نظر مشاور و حداکثر  فراخواندر صورت ارائه  .  ز شهرداری های کالن شهر های کشورشده مالک امتیاز دهی می باشد  یا تفاهم نامه با یکی ا

5 

 5 ) جواز کسب ( و حمل  انواع خاک ارائه مدرک معتبر جهت فعالیت صنفی در حوزه ماشین آالت راه سازی -1

 یا تفاهم نامه در زمینه بازیافت پسماندهای عمرانی ساختمانی  قرارداد

 الن شهر ها امتیاز کامل را  کسب می نماید توضیحات : با توجه به هزینه باالی سرمایه گذاری در زمینه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی ارائه تفاهم نامه معتبر با یکی از ک

 در صد امتیاز اعمال گردد 40مشابه با نظر مشاور و حداکثر  فراخواندر صورت ارائه 

5/2 

حوزه خاک و نخاله و ماشین آالت خاکبرداری گو برداری و حمل پسماندهای    و بنایی  پسماندهای عمرانی و ساختمانیو ساماندهی ارائه طرح و برنامه جامع در ارتباط با مدیریت 

 عمرانی
30 

 هشی در زمینه مدیریت و نظارت بر پسماندهای عمرانی و ساختمانی و بازیافت آن فعالیت های علمی پژو

 ه های سطح کشور ( صرفا با عنوان فوق الذکرتوضیحات : پایان نامه دوره دکتری تخصصی  ، ارائه مقاالت ، تالیف و ترجمه کتاب ) با تائیدیه از یکی از اساتید معتبر حوزه در دانشگا
5/2 

 فعالیت های مرتبط :سایر 

کالس های  –تقدیر نامه  –مجوز تحقیق و توسعه  –ارائه مدارکی همچون پروانه فنی مهندسی از سازمان صنعت معدن و تجارت  کارگزارتوضیحات : فعالیت حرفه ای بصورت مشاور یا 

 و   ........    iso –آموزشی در جهت خدمات مشاوره کسب و کار و ارائه گواهینامه های بین المللی 

 

5/2 

 5/1 تکمیل مدارکنظم و 

 70 جمع کل امتیاز  
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 : 1شرايط اختصاصي در جدول شماره 

 ها می بایست معتبر با سر برگ مشخص و برابر با اصل ارائه گردد . قراردادتفاهم نامه ها و  -1

 های مخدوش و نا خوانا فاقد اعتبار می باشد . قرارداد -2

 ها می باشد قراردادبوده و شرط اصلی آن اجرایی شدن  فراخوانساله منتهی به  5ها حتما می بایست در بازه  قراردادمدت زمان  -3

 وین غیر مرتبط پذیرفته نیست ها با عنا قراردادها می بایست مطابق با توضیحات ارائه شده در هر ردیف بوده و  قراردادتفاهم نامه ها و -4

های ارائه شده وی بصورت حقوقی باشد یا بلعکس با ارائه مستندات می تواند امتیاز الزم را  قرارداددر صورتی که فردی بخواهد بصورت حقیقی در فراخوان شرکت نماید ولی سوابق اجرایی و  -5

 کسب نماید .

نسانی را داشته باشد می تواند تنها با  فرد حقیقی و یا حقوقی که تمامی سوابق اجرایی را دارا باشد بصورت مشارکت در فراخوان شرکت درصورتی که فردی شرط توان مالی،تجهیزات و نیروی ا -6

تعهد نامه  ل دفتر کارگزاری جز الینفک ایناء در محنماید ولی می بایست قبل از بازگشایی پاکات تعهد کتبی به سازمان داده که نسبت به ثبت شرکت و سهام برابر اقدام نماید حضور دائمی شرک

 می باشد .

 طرح و برنامه کامل در زمان بازگشایی پاکات مورد برسی کارشناسی قرار گرفته و امتیاز پس از بررسی تعلق می گیرد . -7

 ا ذکر موضوع قابل قبول می باشد .فعالیت های علمی پژوهشی با ارائه مستندات معتبر قابل قبول می باشد و تائیدیه پایان نامه دکتری صرفا  با اعالم کتبی استاد راهنما ب  -8

درصد تالیف یا ترجمه به انضمام تائیدیه  40گ و ارشاد اسالمی یا ارائه حداقل شرط پذیرش تالیف و ترجمه کتب با موضوع ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی اعالم کد شابک وزارت فرهن -9

 کتبی از سوی اساتید دانشگاه در حال تحصیل متقاضی می باشد .
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 قسمت دوم : 

 امتیاز 10: نیروي انساني   

 جدول شماره دو

سابقه  تعداد شرايط متقاضي رديف

به  بیمه

 سال

 امتیاز

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 حقیقي

 و

 حقوقي

 3 4 1 طراحي شهري (  –برنامه ريزي شهري  –مديريت شهري  –حمل و نقل  –صنايع  –شهرسازي  –صاحب امتیاز و مدير دفتر ) عمران 

 3 4 1 طراحي شهري ( –برنامه ريزي شهري  –مديريت شهري  –حمل و نقل  –صنايع  –شهرسازي  –) عمران مدير اجرايي و عملیاتي 

 2 1 1 (انواع رشته هاي حسابداري و اقتصادحسابدار ) 

 

 1 - 1 ( 3نیرويي دفتري جهت ثبت خدمات  ) کلیه رشته هاي مندرج در جدول شماره 

 1 - 1 ( 3نیروي گشت  ) کلیه رشته هاي مندرج در جدول شماره 

  10   جمع امتیاز  
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 3جدول شماره 

 گرايش رشته تحصیلي رديف

 هایشگراکلیه  مهندسی عمران 1

 هایشگراکلیه  شهرسازی 2

 هایشگراکلیه  صنایع 

 هایشگراکلیه  مدیریت شهری 3

 هایشگراکلیه  یزی شهریربرنامه 4

 هایشگراکلیه  اقتصاد 5

 هایشگراکلیه  معدن 6

 هایشگراکلیه  شناسیینزم 7

 هایشگراکلیه  مدیریت دولتی 8

 هایشگراکلیه  حمل و نقل 
 

 

 4جدول شماره 

 ضريب مقطع رديف

 0,6 لیسانس 1

 0,8 یسانسلفوق 2

 1 دکترا و دانشجو دکترا 3
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 4-3-2شرايط اختصاصي جدول شماره 

 

 .قرارداد فی مابین متقاضی و نیروهای انسانی معرفی شده و ارائه رزومه  ارائه مدارک شناسایی برای نیروهای انسانی الزامی می باشد    -1

 سازمان تامین اجتماعی ضرروری می باشد . لیست بیمهبرای افراد با الزام سابقه کار ارائه  -2

 حضور داشته و فاقد هرگونه اشتغال در دستگاه های دولتی و غیر دولتی باشند .ت تمام وقت در محل دفتر سافراد معرفی شده می بای -3

 ارائه مدرک شناسایی برابر با اصل الزامی می باشد . -4

 ارائه گواهینامه پایه سوم برای راننده معرفی شده الزامی می باشد . -5

 آزمون جامع و ارائه مدرک شناسایی از دانشگاه معتبر الزامی می باشد. نندهاربرای معرفی فرد با عنوان دانشجوی دکتری گز -6

 امتیازات جدول شماره دو پس از اعمال ضریب جهت تسهیل در امتیاز دهی  به باال رند میگردد -7
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 امتیاز ( 20)  قسمت سوم : توان مالي 

 5جدول شماره 

 امتیاز  مبلغ  شرلیط رديف

 10 میلیارد ريال 10 حساب سهماهه حداکثر  6گردش مالي حساب هاي متقاضي  1

 5 میلیارد ريال 25 جهت محاسبه توان مالي بنام متقاضي  اموال منقول مالکیتارائه اسناد  2

کامیون  –میني لودر  –لودر  –ماشین آالت ) بیل مکانیکي  مالکیت  3

 کامیونت (

 5 میلیارد رسال  10

  20  جمع 
 

 

 5شرایط اختصاصی جدول شماره 

 می باشد      الزامییا ارائه تائیدیه اعتبار از بانک عامل ارائه اسناد برابر با اصل شده تراکنش های مالی و گردش حساب مهر شده توسط بانک عامل   -1

 می باشد  الزامیارائه اسناد مالکیت امالک برای متقاضیان حقیقی و حقوقی ) اعضا هیات مدیره سهامداران ( برابر با اصل  -2

 می باشد الزامیارائه اسناد دال بر مالکیت ماشین آالت جهت متقاضیان حقیقی و حقوقی ) اعضا هیات مدیره سهامداران (  -3

ماهه منتهی  6ال منقول و اسناد ماشین آالت به پیوست نظر کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری حداقل در بازه کلیه اسناد اعم از اسناد اموارزیابی  -4

 به فراخوان ارائه گردد

 صد امتیاز را به خود تعلق می دهد البته مستندات الزم شامل اسناد مالکیت و اجاره نامه ضروریست.در 40ارائه اجاره نامه ماشین آالت  -5
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 عات عمومی شرکت کننده اطال

 مشخصات  :

 آدرس دفتر مرکزي :

 شماره تلفن :                                                          نام اشخاص طرف تماس :

 شماره نمابر :

 / سال تولد:محل ثبت شرکت / صدور شناسنامه  :                                                   سال ثبت شرکت 

 مشخصات صاحبان سهام شرکت ) حقوقي(

 سمت در هیات مديره درصد سهام مدرک تحصیلي نام خانوادگي نام رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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 )فهرست اسامي ،مديران و کارشناسان کلیدي() حقیقي و حقوقي( 

 

 نام و نام خانوادگي رديف
پست در 

 شرکت

آخرين 

مدرک 

 تحصیلي

رشته 

 تحصیلي

تاريخ فارغ 

 التحصیلي
 تاريخ آغاز به کار در شرکت سابقه کار

1        

2        

3        
4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
11        
12        
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 متقاضیانبخشنامه هاي مورد عمل ارزيابي کیفي 

ن قوانین ، مصوبات ، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و بدینوسیله تائید می نماید که مهر و امضا مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطالع کامل این  پیشنهاد دهنده از مت –الف     

 و مدارک نامبرده شده دربند ج ذیل می باشد. بطور کلی اسناد

و  فراخواناست و متن مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این  فراخوانو  فراخوانهمچنین بدیوسیله تائید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند ج ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این  –ب     

 هاد دهنده بوده و تمامی مسئولیتهای الزم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.، مورد قبول این پیشن فراخوان

 : فراخوانو فراخوانفهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی  –ج    

 (آئین نامه ومقرارت حفاظتی کارگاههای ساختمانی1

 درموردحفظ آثار مذهبی یاملی یاتاریخیفانون مجازات عمومی 127(ماده2

 ی واسترداد کسور وجه الضمانکارگزارهئیت محترم وزیران درموردبلوکه نمودن مطالبات 27/3/1377مورخ11419/ت/19033وشماره21/12/1364مورخ108462(مصوبات شماره3

 مجمع 30/4/1387 و 22/8/1375 مورخ جلسات و اسالمی وشورای مجلس 25/12/1377 و 7/6/1372 مورخ جلسات مصوبه ایران اسالمی جمهوری صنعتی -تجاری آزاد مناطق نمودن اداره چگونگی (قانون4

 آن بعدی واصالحات نظام مصلحت تشخیص

 31/02/1392 مورخ ک 48217 ت/ 15909شماره آزاد مناطق سازمانهای معامالتی های نامه آیین (5

 پیوست در موضوع منافضه حاکم می باشد.(سایربخشنامه ها وآئین نامه ها به شرح جدول 6

 . باشد می آن اجرای و فراخوانو فراخوان این با ارتباط در نحو بهر که چابهار صنعتی تجاری آزاد منطقه سازمان جاری مقررات ( سایر7

 

 /     /     نام و نام خانوادگی :                                                                  تاریخ :   

 

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر 
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 تعاريف:
نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ینآئو نیز ماده یک  20/02/1383مصوب  پسماندهاعالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده دو قانون مدیریت 

 :استتابع تعاریف مندرج ذیل 1نامه در شیوه کاررفتهبهو اصطالحات  هاواژهیئت محترم وزیران، ه 05/05/1384

 صنعتی چابهار –سازمان: سازمان منطقه آزاد تجاری  -1

 .شودیمگفته  ساختمانی و عمرانی به پسماندهای) :پسماندها مدیریت قانون 2 ماده 1 بندموضوع :(ساختمانی نخاله -2

 ی،سازراه نوسازی، و تعمیر ی،بردارخاک فرسوده، گودبرداری، یهاساختمان و اماکن تخریب ،وسازساخت از حاصل پسماندهای کلیه به :ساختمانی و عمرانی پسماندهای -3
 ی،بردارخاک از حاصل مخلوط و خاک بر مشتمل ( ساختمانی و عمرانی فعالیت از حاصل پسماند ی هرگونهطورکلبه و شهری تأسیسات به مربوط هاییحفار معابر، آسفالت
 پسماندهای سایر و چوب یروانی،ش سقفی، تیرچه بندی،یتسراب ییک،موزا آجر، سنگ، گونی، و قیر سیمان، و ماسه مالت سرامیک، و کاشی ،وخاکگچ بتن، مالت شیشه،
 .گرددیم اطالق)مشابه

 .است معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد چابهار واحدهای تابعه از ساختمانی و عمرانی پسماندهای اجرایی کمیته :اجرایی کمیته-4

 گردد.یم تشکیل ساختمانی و عمرانی پسماندهای اجرایی کمیته با هماهنگی جهت ساختمانی و عمرانی پسماندهای گذارییاستس کمیته :گذارییاستس کمیته-5

                                                           
 مورخ .... چابهار صنعتی تجاری آزاد منطقه یساختمان و یعمران یپسماندها یسامانده ییاجرا نامهشیوه 1

 مشخصات فنی و اجرایی
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کمپرسی  خودروهای و حفار آالتینماش توسط و باشد مترمکعب 6 از بیشتر روزانه که ساختمانی و عمرانی پسماندهای کلیه به :ساختمانی و عمرانی)عمده ( کل پسماندهای -6

 .گرددیم اطالق شودیم حمل و بارگیری مجاز و مورد تائید کمیته اجرائی

 .گرددیم اطالق باشد مترمکعب 6 برابر یا کمتر روزانه که ساختمانی و عمرانی پسماندهای کلیه به :ساختمانی و عمرانی جزء پسماندهای -7

 .گرددیم ساختمانی و عمرانی پسماندهای آمدن به وجود سبب که بوده پسماند مدیریت فرآیند از مرحله اولین :تولید-8

 انتقال و یآورجمع زمان تا تولیدی پسماندهای مسئولیت نگهداری و گیردیم صورت تولید محل در معموالً که بوده پسماند مدیریت فرآیند از مرحله دومین :سازییرهذخ -9
 .است یدکنندهتول عهده بر

 .است مکانیزه یا و دستی صورتبه ساختمانی و عمرانی پسماندهای بارگیری به مربوط امور کلیه :یآورجمع -10

 .میگویند را ساختمانی و عمرانی پسماندهای از ارزشمند مواد تفکیک فرآیند :جداسازی -11

 .شودیم گفته)مقصد (دفع تامبدأ ) ( تولید منابع از ساختمانی و عمرانی پسماندهای جابجایی فرآیند به :ونقلحمل -12

 .شودیم گفته ساختمانی و عمرانی پسماندهای در موجود مصرفقابل مواد از مجدد استفاده فرآیند به :بازیافت -13

 اجرایی کمیته در هاآن عضویت نمایانگر و گرددیمنصب  حفار آالتینماش و خودرو از قسمتی در که است مواد سایر و فلز پارچه، پلیمر، کاغذ، از یاتکه :برچسب عضویت -14
 .است

 .کنندیم تولید ساختمانی و عمرانی فعالیتشان پسماندهای واسطهبه که)… و کت باب یکهو، بیل مکانیکی، بیل لودر، قبیل از ( آالتیینماش :حفار آالتینماش -15

 .نمایندیم اقدام ساختمانی و عمرانی پسماندهای ونقلحمل به نسبت که خودروهایی :کنندهحمل خودروهای -16

 .گردد تمدید باید آن مدت از اتمام پس و بوده ماه شش آن اعتبار مدت که اجرایی کمیته در حفار آالتینماش و خودروها عضویت مجوز :فعالیت کارت -17
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اجرایی )شرکت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تائید کمیته  کمیته از ساختمانی و عمرانی فعالیت هرگونه شروع از قبل باید کارگزار که است مجوزی :حمل مجوز -18

 .نماید تحویل کمیته اجرائی به بعدی مجوز صدور جهت تخلیه، مکان تائیدیه همراه به فراخوان اتمام از و پس دریافت اجرائی(

 تخلیه محل و خودرو فعالیت محدوده ،کارگزار در آن و گرددیم صادر توسط کمیته اجرائی حمل مجوز صدور هنگام در که خودرو هر تفکیک به است یابرگه :تردد برگه -19
 .گرددیم مشخص ساختمانی و عمرانی پسماندهای

 دودسته به و گرددیم ساختمانی و عمرانی تولید پسماندهای به منجر فعالیتشان که حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه :ساختمانی و عمرانی پسماندهای تولیدکنندگان -20
 :شوندیم تقسیم جز و عمده

 به منجر فعالیتشان و دارند ساختمانی و فعالیت عمرانی که دولتی و عمومی نهادهای و هاارگان ادارات، ،هادستگاه کلیه و خصوصی مالکین :عمده تولیدکنندگان -الف
 .گرددیم ساختمانی و عمرانی پسماندهای روز در مترمکعب 6 از بیش تولید

 تولید به منجر فعالیتشان و دارند ساختمانی و فعالیت عمرانی که دولتی و عمومی نهادهای و هاارگان ادارات، ،هادستگاه کلیه و خصوصی مالکین :جزء تولیدکنندگان -ب
 .گرددیم ساختمانی و عمرانی پسماندهای روز در مترمکعب 6 از کمتر

 عمرانی، یهافراخوانخصوص  در و گذرانده را در کمیته اجرائی عضویت مراحل و است حفار آالتینماش دارای که است حقوقی و حقیقی شخص :فعالیت مجاز کارگزار-21
 .باشد اجرایی کمیته از حمل مجوز دارای بنایی زیر و ساختمانی

 حمل خصوص در نیز و فعالیت معتبر کارت یا پروانه دارای و گذرانده را کمیته اجرائی در عضویت مراحل هاآن مالکین که ییخودروها :فعالیت مجاز خودروهای -22
 .باشند معتبر تردد برگه دارای ساختمانی و عمرانی پسماندهای

 .نمایندیم ایجاد فرآیندی هرگونه انجام از پس ساختمانی را و عمرانی پسماندهای دفع در تسهیل امکان که کمیته اجرائی توسط شدهیمعرف مجاز مراکز :پردازش مراکز -23

 ..گیردیم انجام ساختمانی و پسماندهای عمرانی دفن و بازیافت تخلیه، عملیات هاآن در که توسط سازمان مدیریت پسماند شدهیمعرف مجاز مراکز و هامحل :دفع مراکز-24
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 کارگزار: شرح وظايف -4 ماده

چابهار شخص حقیقی و  صنعتی تجاری آزاد منطقه ساختمانی و عمرانی پسماندهای ساماندهی اجرایی نامهشیوه 7ماده  2مطابق ردیف  کار اجرای روش و دستورالعمل

 -موظف به: بازوی اجرایی سازمان عنوانبهیا حقوقی 

 ساختمانیتشکیل پرونده برای متقاضیان دریافت پروانه  -1
 تشکیل پرونده و صدور مجوز گودبرداری -2
 یبتخرتشکیل پرونده و صدور مجوز  -3
 یبتخری و گودبردار حفاری، –محاسبه میزان تولید خاک و نخاله حاصل از ساخت  -4
 محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند -5
 (میانی و مرکزی)دپو  یتسامدیریت و کنترل  -6

 .ساختمانی و عمرانی پسماندهای ٔ  ینهدرزم فعال خودروهای و حفار آالتینماش ،متقاضیان شناسایی -7
 .ساختمانی و عمرانی پسماندهای ٔ  ینهدرزم فعال متقاضیان مشخصات ثبت و پرونده تشکیل -8

فعالیت  کارت اخذ و پرونده تشکیل به نسبت ذیل مدارک ساختمانی با ارائه و عمرانی پسماندهای ٔ  ینهدرزم فعال خودروهای و حفار آالتینماش برای فعالیت کارت صدور -9

 :نمایند اقدام
 خودرو مالکین یا و مالک ملی کارت و شناسنامه تصویر -
 کامیون یا و کامیونت مالکیت سند تصویر -
 خودرو شناسایی مدارک تصویر -

 )عمومی و دولتی ارگان های و نهادها ادارات، یرازغبه ( اجرایی کمیته از مجوز دارای متقاضیان از نامهیمعرف -
 عضویت تقاضای فرم ارائه و تکمیل -

 .گردد تمدید مجدداً باید زمان این گذشت از بعد و بوده ماههشش فعالیت، کارت اعتبار :1 تبصره
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 ینهدرزم ... و متقاضیان رانندگان، شهروندان، به الزم یرساناطالع و آموزش .ساختمانی و عمرانی فعالیت هرگونه شروع از قبل فعال متقاضیان برای حمل مجوز صدور -10
 .ساختمانی و عمرانی پسماندهای

 .شهر حریم و محدوده ساختمانی در و عمرانی پسماندهای ینه درزم فعال خودروهای و حفار آالتینماش ،متقاضیان بر مستمر نظارت و کنترل -11
 .تخلفات گزارش و ثبت ،صادرشده مجوزهای بررسی -12

 ها(فراخوان)از طریق مدیریت امور حقوقی و  قضایی مراجع به هاآن معرفی و پسماندها مدیریت قانون 16 ماده موضوع متخلفین شناسایی -13

 .ساختمانی و عمرانی پسماندهای یآورجمع و سازییرهذخ زمینه در شهروندان به مطلوب خدمات ارائه -14
 .فراخوانساختمانی مطابق مفاد  و عمرانی پسماندهای پردازش و بازیافت یهافراخوان اجرای -15
 .مطلوب نظارت و کنترل و موجود هاییلپتانس از استفاده جهت شهرداری واحدهای سایر با تعامل -16
 گذارییاستسکمیته  به پیشنهاد و ساختمانی و عمرانی پسماندهای مدیریت ، مبلع و ودیعهجرائمخدمات میزان  بهای برآورد -17
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