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 شرايط عمومي شرکت در مناقصه
 شهر شريفیهحفظ و نگهداري فضاي سبز   موضوع مناقصه: ـ1

ضمائم و نگهداري  فضاي سبز حفظ ،  انجام کلیه امورات مربوط به  شرح مختصري از مشخصات و مقادير کار: ـ2

 مربوطه

 محدوده عملیاتي  مندرج در اسناد مناقصه  کلیه فضاهاي سبز محل اجراي کار: ـ2

به مصوبه اسناد و با باشد ميشهرداري بیني شده با قیمت کارشناسي پیشبرآورد اجراي کار   :مبلغ برآورد به ريال ـ3

شوراي اسلامي شهر شريفیه از محل اعتبارات داخلي شهرداري شريفیه      شماره                       مورخ                

 تامین اعتبار گرديده است .

 باشد.ميماه شمسي (  12)مدت اجراي کار از زمان انعقاد قرارداد به مدت  مدت اجراي کار: ـ5

 شهرداري شريفیه  کارفرما: ـ6

 شهرداري شريفیه ار:زگدستگاه مناقصه ـ7

مشروحه زير، همراه  يهاکه بايد به يكي از صورتمبلغ                 ريال مي باشد  ه:مناقصمبلغ تضمين شرکت در  ـ8

 ار تسلیم شود.زبه دستگاه مناقصه گ «الف»با اسناد مناقصه در پاکت 

به عنوان سپرده شرکت در شريفیه به نام شهرداري  5152174121558بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره  رسید ـ الف

 مناقصه

 (.شهرداري شريفیه) نفع کارفرماه ب شرکت در مناقصه  ضمانتنامه بانكي ـ ب

هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پیشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نیز قابل مدت اعتبار تضمینـ توجه 

ار تهیه و تسلیم ذگورد قبول دستگاه مناقصههاي بانكي نیز بايستي طبق فرمهاي مباشد و علاوه بر آن ضمانتنامه تمديد

 گردند.

هاي معتبر که داراي مجوز لازم از طرف بانك مرکزي جمهوري بايست از سوي بانكهاي صادر شده ميتوجه: ضمانتنامه

 اسلامي ايران هستند، باشد.

در        مورخ       نوبت دوم : روزو آگهي       مورخ         آگهي نوبت اول : روز  – 1 زمان انتشار آگهی مناقصه: ـ4

 مي باشند .        روزنامه 

مهلت دريافت  اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد ها همزمان با  مهلت دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهاد ها:ـ 15

 مي باشد.        مورخ روز    لغايت           مورخ      روز  هاي اداريدر ساعتمناقصه نوبت دوم انتشار آگهي 

پاکت  2بايستي پیشنهادات خود را در شرکت کنندگان واجد شرايط مينحوه تکميل اسناد و تسليم پيشنهادات:-11

 تحويل نمايند.شهرداري جداگانه )الف ـ ب ـ ج( لاك و مهر شده در قبال اخذ رسید به دبیرخانه 

بايستي در پاکت الف منظور گردد (. به اشد )که ميبشامل تضمین شرکت در مناقصه متقاضي مي پاکت الف:: 11-1

                                                          گردد.شود و پاکت هاي ب و ج آن بازگشايي نميپیشنهادات  فاقد تضمین شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نمي
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مورد نظر ممهور به مهر و امضاي پیمانكار در تمامي ، سبز  محتوي دفترچه مناقصه حفظ و نگهداري فضاي پاکت ب:: 11-2

صفحات ، مشخصات کار، مدارك آگهي )که بايد به امضاء و مهر شرکت کننده برسد(، ارائه رزومه کاري، فتوکپي 

  صلاحیت ازاداره کاروامور اجتماعي مي باشد . نامه تأيیدوگواهي آخرين روزنامه رسمي شرکت)پیمانكار( اساسنامه،

 : ارايه گواهي نامه تايید صلاحیت ايمني از اداره کار و امور اجتماعي استان قزوين الزامي مي باشد . 1توجه 

دفترچه الزامي مي باشد وپیمانكار مي بايست از  ادي حداقل نیروي کارگري موجود درتكمیل نمودن جدول پیشنه:  2توجه 

 دفترچه ارائهان که به مهر و امضاي ايشان رسیده باشد و در  تكمیلصفحه مذکور يك نسخه رونوشت تهیه و پس از 

 سوابق و رزومه به همراه ساير اسناد و مدارك قرار دهد .

محتوي درصد پیشنهاد قیمت پیمانكار داوطلب انجام کار که بايد طبق فرم برگ پیشنهاد قیمت موجود در  پاکت ج:: 11-2

اين دفترچه يك نسخه رونوشت تهیه  و درصد و مبلغ پیشنهادي خود را با عدد و حروف خوانا نوشته که به امضاء و 

 خورده ترتیب اثر داده نخواهد شد(.وش و قلممهر ايشان رسیده باشد و در پاکت ج قرار دهد .)به پیشنهادات مخد

پیشنهاد قیمت اسناددهنده برسد وهمراه باپیشنهادمجاز تعهدآورمقام امضاي  و به مهر بايستيميتمام اسناد مناقصه نكته:

 تسلیم شود.

ـ ضلع غربي بلوار شهید بهشتي ـ شريفیه قزوين ـ   :و تسليم پيشنهاد ها اسناد مناقصهارائه نشانی محل -11

 52822272855ـ واحد دبیر خانه ـ تلفن: ساختمان شهرداري 

است که بايد در هنگام دريافت اسناد، يا تحويل اسناد به حساب شماره  ريال 555/255قیمت اسناد مناقصه مبلغ  ـ1

گرديده و فیش واريزي را در زمان واريز صادرات شعبه شريفیه نزد بانك شريفیه به نام شهرداري  5152174121558

 تحويل اسناد به دبیرخانه سازمان تحويل نمايند.

 د ترتیب اثر داده نخواهد شد.نمیشو تسلیمبه پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر  ـ2

ن واقع در قزويشهردار در دفتر شريفیه  يشهردار يمعاملات عال ونیسیدر کمروز        مورخ       پیشنهادات واصله در  ـ2

 گیرد. قرار مي يمورد بررسساختمان شهرداري  –ضلع غربي بلوار شهید بهشتي  –شريفیه ـ 

در شهرداري متقاضیان در صورت هرگونه سوال و ابهام در خصوص شرايط و دفترچه مناقصه به دستگاه نظارت مستقر  ـ3

 مراجعه نمايند .

 شوند.تعیین مي ها  شهرداريآئین نامه معاملات م مناقصه بر اساس ل و دوّبرندگان اوّ ـ5

 ي به زيان مناقصه گزار يا منافع جمهوري اسلامي ايراناطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان در جريان مناقصه، هرگاه ـ6

ي که پیشنهاد دهندگان درج نامبا  ؛ گزارش امر راارزمناقصه گمناقصه لغو خواهد شد و کرده اند،  و يا مصالحه با هم تباني

جريان شرکت داشته اند، براي اقدام قانوني، به مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ارسال در اين 

 .خواهد کرد

مبلغ اولیه پیمان ، افزايش يا کاهش  % 25به میزان در صورت تغییر مقادير کار تواند موضوع پیمان را  مناقصه گزار مي ـ7

 دهد.

 باشد.بر اين پیمان مي حاکمها نامه مالي شهرداري آيین ـ8

 باشد.هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي ـ4

 پیمانكار حق واگذاري کار به غیر را ندارد.ـ 15
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 گذار در رد يا قبول پیشنهادها مختار مي باشد.کمیسیون با توجه به صرفه و صلاح دستگاه مناقصهـ 11

هرگونه خط خوردگي درج گردد. بديهي است رقم پیشنهادي بايستي به حروف و به عدد، به طور خوانا و بدون ـ 12

 کمیسیون از بررسي پیشنهادات مبهم و مخدوش صرف نظر خواهد نمود.

نامه مالي و شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف تدوين شده در دفترچه پیمان و تابع آيینـ 12

 خواهد بود.ها معاملات شهرداري 

هرگاه برنده مناقصه از انجام معامله خودداري کند و يا پس از ابلاغ قانوني ها عاملات شهرداري نامه مالي مطبق آيینـ 13

ضبط و قرارداد با نفر بعد منعقد خواهد شهرداري حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع 

ها لاغ قانوني حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنروز پس از اب 7گرديد و در صورتي که برندگان دوم نیز ظرف مهلت 

 ضبط خواهد شد.شهرداري به نفع 

 سپرده نفرات اول و دوم شرکت کننده در مناقصه که توسط کمیسیون مشخص خواهد شد تا زمان انعقاد قرارداد نزدـ 15

د نسبت به دريافت سپرده خود تواننباقي خواهد ماند و بقیه شرکت کنندگان پس از اعلام نظر کمیسیون مي شهرداري 

 اقدام نمايند.

نامه يا فیش بانكي در هنگام تنظیم ده درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتـ 16

 قرارداد اخذ خواهد شد.

 .باشدر میگيرد جزاً و کلاً به عهده پيمانکاکليه کسورات قانونی که به نحوي از انحاء به قرارداد تعلق میـ 17

شرکت کنندگان در مناقصه با علم و اطلاع کامل از مفاد قانون منع مداخله کارکنان دولت در انجام معاملات دولتي و ـ 18

 هاي مربوطه متوجه پیمانكار خواهد بود.ها در مناقصه شرکت نموده و در صورت کتمان نمودن، کلیه مسئولیتشهرداري

 باشد.ها الزامي ميکنندگان بر روي پاکت تذکر: ذکر آدرس و کد پستي دقیق شرکتـ 14

 گردد.ابلاغ رأي به برندگان به نشاني و کد پستي اعلام شده ارسال شده و از تاريخ ابلاغ دريافت شده تلقي ميـ 25

از محل پروژه بازديد شهرداري شهري  خدمات تواند جهت کسب اطلاعات بیشتر با هماهنگي واحد شرکت کنندگان ميـ 21

 تماس حاصل نمايند. 22272855فن :  ماره تليا با ش
 

 سید تقي فلاح امیني 

 شهردار شريفیه 
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 مشخصات شرکت
  .............................................................................................................................................................................. : /پیمانكارنام کامل شرکت

  .......................................................................................................................................................................................................  شماره ثبت:
  ...............................................................................................................................................................................  تلفن: و نشاني، کد پستي

 .............................................................................................................................................................................................................................  
 مديرعامل:

 ................................ میزان تحصیلات: ......................................نام و نام خانوادگي: ................................................. کد ملي: 
 ...............................................رشته تحصیلي: ................................ سوابق کاري: ...................................................................

 اعضاي هيأت مديره:
 ...................................... نام و نام خانوادگي: ................................................. کد ملي: ................................ میزان تحصیلات:

 ........................................................................................................رشته تحصیلي: ................................ سوابق کاري: ...........
 ...................................... نام و نام خانوادگي: ................................................. کد ملي: ................................ میزان تحصیلات:

 ................................................رشته تحصیلي: ................................ سوابق کاري: ...................................................................
 . کد ملي: ................................ میزان تحصیلات: ......................................نام و نام خانوادگي: ................................................

 ................................................رشته تحصیلي: ................................ سوابق کاري: ...................................................................
 ...................................... نام و نام خانوادگي: ................................................. کد ملي: ................................ میزان تحصیلات:

 ...................................................................................................................رشته تحصیلي: ................................ سوابق کاري: 
 صاحبان امضاي شرکت: و نام خانوادگی و سمت نام 

 

 نام و نام خانوادگي:
.............................................................. 

 سمت:
............................................................... 

 نام و نام خانوادگي:
.............................................................. 

 سمت:
.............................................................. 

 نام و نام خانوادگي:
.............................................................. 

 سمت:
.............................................................. 

      

 نمونه امضاء
 
 
 
 

 نمونه امضاء نمونه امضاء

 

 ريال   ..................................................................................................................................................... )با عدد وحروف(: میزان سرمايه شرکت
  .................................................................................................................................................................................................. شماره حساب: 

  ...........................................................................................................................................................................................  نام صاحب حساب:
 ..........................................................................................................................................................................نزد بانك: 
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 برگه پیشنهاد قیمت

 

 به برگزار کننده مناقصه

 .......................................................................................... از شرکت:

         مورخ                               س مناقصه شمارهاعلام پيشنهاد قيمت بر اسا موضوع:

   

 ............................حفظ ونگهداري فضاي سبز

 

............................................... داراي حق امضاء اسناد تعهدآور شرکت ................................ پس از احتراماً اينجانب 

 مطالعه کامل اسناد و آگاهي از شرايط حاضر است:

و ضمائم مربوطه را طبق ي دارشهر اين عملیاتي  محدوده نگهداري  فضاي سبزحفظ و  :عملیات موضوع 

به مبلغ                     ريال وبه حروف                                               انجام  مشخصات خواسته شده

 .دهد

 

 نام و نام خانوادگي صاحب يا صاحبان امضاء

 مهر و امضاء شرکت
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 فضاي سبز  نگهداري و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه حفظ %5 حدوداً ساليانه و ميزانمبلغ برآورد اوليه 
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 نامهيینآ
 اجرايي

 
 چمن ـ1
شده و منطبق با اصول يفتعربندي بوده و مطابق با شرايط فني مطابق با برنامه زمان هاي آبیاري چمن:دوره ـ 1ـ1

 اعلام  هاي آبیاري از طرف دستگاه نظارت به پیمانكاربايست انجام گیرد. زمان شروع و پايان دورهباغباني مي
 صورتبه)باراني( يا  فشارتحتهاي گردد و اين نوع آبیاري با توجه به شرايط موجود در بستر از طريق سیستممي

 باشد.متوسط زمان شروع آبیاري از ابتداي فروردين تا نیمه آبان ماه مي طوربهباشد. شلنگ برداشت مي
 .خدمات شهري  يعني واحد لازم به ذکر است دستگاه نظارت

هاي تراکتوري و دستي در طول مدت پیمان مطابق برنامه ي چه با دستگاهزن یهحاشزني و چمن زني:چمن ـ2ـ1
لازم به ذکر است که ارتفاع چمن پس  .باشدباشد که با رعايت شرايط خصوصي و منطبق با اصول فني ميسالیانه مي

از طريق دستگاه  نیز زمان شروع و پايان کار ه وسانتي متر بود 6از انجام عملیات چمن زني میبايست حد اکثر 
 گردد.زن توسط دستگاه نظارت مشخص مينظارت به پیمانكار ابلاغ خواهد شد. استفاده از نوع چمن

باشد و پیمانكار مي به طور مداوممتوسط در طي سال  طوربه هاي هرز(:هاي هرز )وجین علفمبارزه با علفـ 2ـ1
هاي هرز چه از طريق فیزيكي يا موظف است با در نظر گرفتن اصول فني و رعايت استانداردهاي مبارزه با علف

 .هاي هرز اقدام نمايد شیمیايي در بسترهاي چمن و جهت مبارزه با علف
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بايست با رعايت اصول فني و باشد که ميمتوسط يك دوره مي طوربهدر بستر چمن  تهیه و پخش کود دامي: ـ3ـ1
کیلوگرم کود  2 مترمربعمتوسط براي هر  طوربهصورت گیرد که  شدهاعلامهاي صادره و شرايط فني دستورالعمل

 گردد.باشد که زمان پخش آن توسط دستگاه نظارت به پیمانكار ابلاغ ميحیواني پوسیده مي
گیرد بار صورت مي 2متوسط سالیانه  طوربهیمیايي بوده و اين روش که با استفاده از کودهاي ش تغذيه چمن: ـ5ـ1

باشد گرم براي هر مترمربع مي 25با استفاده از کودهاي ازته و فسفره که مجموعاً طي دو دوره  مترمربعو براي هر 
 اجرا مي گردد. شدهاعلاممطابق با دستورالعمل دستگاه نظارت و شرايط فني 

شده يفتعربار بوده که اين کار مطابق با شرايط فني متوسط يك طوربهول سال هوادهي چمن در ط هوادهي: ـ6ـ1
هاي مربوطه در دفترچه پیمان و رعايت اصول فني و استانداردهاي لازم با تشخیص دستگاه نظارت توسط دستگاه

 انجام شود.
پیوسته و با توجه به  طوربهبايست اين آيتم که در طول مدت قرارداد مي ي:کارچمنحفاظت و نظافت از بستر ـ 7ـ1

هاي دستگاه نظارت ها و دستورالعملماه( مطابق با بخشنامه 12شده در دفترچه پیمان رعايت گردد )يفتعرشرايط 
 صورت مي گیرد.

 يکارگل - 1
ي در طول پیمان طورکلبهباشد و مي شدهعلاماهاي فصلي با شرايط مندرج در دفترچه پیمان و شرايط نگهداري گل

شرايط خاص خود را  هرکدامباشد و براي ي بهاره و تابستانه ميکارگلشده که شامل يفتعري کارگلدو دوره 
 و نظر دستگاه نظارت اقدامات لازم از طرف پیمانكار صورت پذيرد. شدهاعلامبايست مطابق شرايط داشته که مي

ي هاگلهاي بهاره از پانزده اسفند تا پايان ارديبهشت و زمان کاشت و حفظ و نگهداري زمان کاشت و نگهداري گل
 باشد.آبان مي 15خرداد تا  15تابستانه از 

دوره در طول سال بوده که يك دوره آن اختصاص به بهاره و دو دوره اختصاص به تابستان و  2بسترسازي آن شامل 
 طوربههاي هرز گیرد. در مبحث مبارزه با علفاين عملیات به دو شكل مكانیزه و دستي صورت مي پايیز دارد که

باشد که هاي تابستانه ميهاي بهاره و چهار دوره در بستر گلهاي هرز با گلمتوسط دو دوره در مبارزه با علف
شد که يك دوره قبل از کاشت در بستر بادوره در سال مي دوگیرد. پخش کود دامي يبرممجموعاً شش دوره را در 

گیرد. شرح عملیات کاشت و زمان شروع و تابستانه صورت مي درکشتبهاره و يك دوره قبل از کاشت  درکشت
هاي بهاره و تابستانه مطابق نظر دستگاه نظارت است. همچنین تهیه گل به عهده پیمانكار پايان آن و کاشت گل

و کاشت تابستان  بوته کامل ( 25) حداقل جعبه  5/1متوسط در هر مترمربع  طوربهباشد که براي کاشت بهاره مي
یفیت باک 17يا  13بوته گلدان هاي  15کاشت گل پايیزه در هر مترمربع  ،عدد نشاء گلداني 12در هر مترمربع 

 بايست تهیه گردد.مطابق شرايط فني در دفترچه پیمان مي، مناسب 
استفاده گل هاي جعبه اي در برنامه گلكاري تابستانه خودداري نموده و فقط از  تا ازپیمانكار موظف است : 1تذکر 

 جهت کاشت استفاده نمايد . گلدانيگلهاي 
: هرگونه تقسیم بوته گلهاي بهاره جهت کاشت ممنوع بوده و در صورت مشاهده عملیات گلكاري انجام شده  2تذکر 

 تحت هیچ شرايطي مورد تايید نخواهد بود .
بايست ي ميپاشسمهاي لازم در هاي استاندارد و رعايت استانداردبا استفاده از سم شدهگرفتهي در نظر پاشمس

 لازم به ذکر است که ضدعفوني بستر گلكاري حداقل يك دوره توسط پیمانكار صورت پذيرد . صورت گیرد.
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بايست مطابق دفترچه پیمان و شرايط ه ميباشد کهاي فصلي به عهده پیمانكار مينگهداري، نظافت و حفاظت ازگل
ي، نگهداري کلیه موارد شامل نظافت، کارگلو کلیه موارد را رعايت نموده و پیمانكار تا پايان عملیات  شدهاعلامفني 

 حفاظت و نگهداري را به نحو مطلوب انجام دهد.
رأساً براي تهیه گل اقدام نموده و بديهي است در اين  د: در صورت تشخیص دستگاه نظارت، سازمان مي توان1تبصره

 صورت پیمانكار فقط نسبت به کاشت مي بايست اقدام نمايد.
 گردد . : در صورت نیاز جهت کاشت گل پايیزه مساحت مورد نیاز توسط کارفرما مشخص مي 2تبصره 
 گردد . ده مياستفا 2: در محاسبه هزينه گل پايیزه از رديف هاي جدول شماره  2تبصره 

 رزکاري و درختچه کاري -3
باشد که میزان هر تانكر مي در طول مدت قرارداد مطابق دستورالعمل دستگاه نظارت مي آبياري با تانکر: ـ1ـ2

ه شود که اين نوع آبیاري گرفتلیتر آب در نظر  25متوسط  طوربهلیتر آب و به ازاي هر مترمربع  12555بايست 
 موجود در دفترچه پیمان و شروع و خاتمه با تعیین دستگاه نظارت صورت مي گیرد.مطابق شرايط فني 

دوره هاي اعلام شده در جداول مربوطه و مطابق نظر دستگاه نظارت مي تعداد دوره و مصرف  آبياري دستی: ـ2ـ2
 باشد .

و با توجه به تداخل بسترهاي چمن و رزکاري  2ـ2و  1ـ2هاي آبیاري متفاوت با بند دوره آبياري با هانتر: ـ2ـ2
 بايست نسبت به کنترل آبیاري توسط هانترها مطابق دستورالعمل دستگاه نظارت اقدام نمايد. مي
دستگاه برآورد قیمت و دستورالعمل  2در طول مدت پیمان مطابق جدول شماره  هاي هرزمبارزه با علف ـ3ـ2

 باشد که زمان شروع و خاتمه آن طي ابلاغ دستگاه نظارت خواهد بود.نظارت و شرايط فني پیمان مي
بوده  گرمکیلو 2باشد و به ازاي هر مترمربع دامي پوسیده حیواني( در طول مدت قرارداد ميکود ) یکود ده ـ5ـ2

 اجرا مي گردد. شدهاعلاممطابق با شرايط فني 
باشد که با استفاده از کودهاي مكمل که قابلیت حل شدن در آب ي ميپاشمحلولاز طريق  : یتغذيه مصنوع ـ6ـ2

صادره از سوي دستگاه  دستورالعملباشد که از طريق و دوره آن، يك دوره در سال مي شدهاستفادهداشته باشند. 
 نظارت تهیه و اجرا مي گردد.

و  گرفتهدر دفترچه پیمان انجام  شدهاعلامدر طول مدت پیمان يك دوره بوده که از طريق شرايط فني  هرس: ـ7ـ2
 گردد.زمان انجام آن توسط دستگاه نظارت اعلام مي

هاي آن توسط دستورالعمل دوره بوده و زمان دوره 6متوسط در طي سال  طوربههاي رز بر روي بوته : پينچ ـ8ـ2
 گردد.ميام اعلدستگاه نظارت 

هاي صادره و از طرف که زمان اجرا مطابق دستورالعمل مي باشددوره  2در طول مدت پیمان  : پاشیسم ـ4ـ2
 شود.دستگاه نظارت اعلام مي

 به صورت روزانه صورت مي پذيرد . نظافت بسترهاي رز: ـ15ـ2
از  شدهاعلامدوره بوده که توسط کارگران ماهر و با رعايت شرايط فني  2زني در بسترهاي رز بیل زنی:بيل ـ11ـ2

 شود.طرف دستگاه نظارت اعلام مي

 گياهان پوششی-4
اي از هاي صخرهمجموعه گیاهاني هستند که بسترهاي کاشت را تحت پوشش قرار داده و معمولاً در طراحي باغ

ها نگهداري و حفاظت نمايد و روش نگهداري بايست در طول قرارداد از آنگردد که پیمانكار ميها استفاده ميآن
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باشد. در هاي دستگاه نظارت ميبا دستورالعمل ها در بخش شرايط فني دفترچه پیمان اعلام گرديده و مطابقآن
 باشد.مي 3مطابق جدول شماره  ، حفاظت و نظافتپاشيسم ،يفرم ده ،ي، هرسعلف زنهاي آبیاري، ضمن دوره

 ..... هاکوچه، ، بلوارها  درختان معابر -5
نقش بسزايي در فضاي سبز شهري داشته و براي در مكان هاي فوق الذکر که درختان موجود ينابا توجه به 
اي قائل شد، در همین راستا نیاز به عملیات ويژه و خاص در مورد اين درختان بايست اهمیت ويژهها مينگهداري آن

در رابطه با پیمانكار تواند باشد؛ ميشهري ي آبیاري با استفاده از تانكر يا از شبكه آب گاهباشد که اين عملیات مي
پاشي، ي، محلولعلف زن، )آب شهري( شامل آبیاري با تانكر، آب خام که  آيتماين وضوعات حفظ و نگهداري م

 .باشدي و هرس ميپاشسمنظافت، حفاظت، پابیل نمودن ،  ي، ساز ،بستر تشتكايجاد  عملیات باغباني، 
با تانكر ماه اردبهشت مي باشد که  كر خورها بعهده پیمانكار و زمان شروع آبیاريلازم به ذکر است تهیه آب تان

 توسط واحد نظارت اعلام مي گردد.

 گياهان پرچينی-6
و تانكر صورت دستي روش آبیاري  2باشد که به مي ، پیراکانتا و غیره گیاهان پرچیني شامل ترون، زرشك، شمشاد

دستي هاي آبیاري با تانكر و متوسط معمولاً دوره طوربهشده و اعلام گرديده است. یكتفكگیرد و در هر مجموعه مي
ينكه بخشي از بسترهاي اگردد. با توجه به و دستورالعمل صادره دستگاه نظارت اجرا مي 6مطابق جدول شماره 

ي شامل درختان هستند، پیمانكار نسبت به نگهداري مسیرهاي داراي درخت اقدام نموده و از اين بابت ترون کار
 اي وجود نخواهد داشت. آمار جداگانه

بايست مكانیزه صورت گیرد که اين مكانیزه و دستي بوده که غالباً روش مبارزه مي صورتبههاي هرز مبارزه با علف
 بايست اجرا گردد.موضوع در طول پیمان با نظر دستگاه نظارت مي

وده و نقش بسزايي در سیماي ي گیاه بسیار مؤثر بفرم دهي گیاهان پرچیني با توجه به موضوع فرم دههرس و 
بايست براي اين منظور از کارگران ماهر استفاده گردد و مطابق شرايط فني شهري در مبحث فضاي سبز دارد و مي

دستگاه با اعلام و  6متوسط دوره هاي هرس مطابق جدول شماره  طوربهدر دفترچه پیمان اجرا گردد.  شدهاعلام
 گردد.نظارت اجرا مي

: کلیه گیاهان پرچیني نیاز به اين امر داشته و در زيبايي گیاه و شادابي آن نقش بسزايي دارد. اين يپاشمحلول
 پاشسمو استفاده از  1555در  2موضوع در طول مدت پیمان يك دوره با استفاده از کودهاي محلول ترکیب 

 گردد.رت اعلام ميو زمان آن توسط دستگاه نظا شدهانجامتراکتوري و استانداردهاي رعايت شده 
به نحو احسن  هاآنباشند که در طول مدت پیمان، پیمانكار موظف به انجام موضوعاتي مي ازجملهحفاظت و نظافت 

 باشد.هاي صادره از سوي دستگاه نظارت ميو با رعايت شرايط فني و دستورالعمل
گياهان پوششی لحاظ خواهد تبصره: در نحوه تعريف درخت و درختچه؛ نحوه کشت در محاسبه به عنوان 

 گرديد. مانند: زرشک، شمشاد طلايی و ...

 سرويس بهداشتی -7
شهرداري هايي هستند که نیاز به توجه ويژه و خاص خود را داشته و به همین جهت هاي بهداشتي از مكانسرويس

ها کلیه بطه با نگهداري آنباشد و در راها توسط شهروندان و مراجعین اهمیت خاصي قائل ميي آنبرداربهرهبراي 
ساعته، با داشتن امكاناتي شامل مايع دستشويي،  23باشد شامل حفاظت، نظافت، کارکرد یاز ميموردنمواردي که 
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تعمیرات، ، ي، وسايل تنظیف، نظافت پیوسته و البسه فرم مخصوص کارکنان ضدعفونسطل زباله، استفاده از مواد 
  اقدامات لازم صورت گیرد .بايست مي به عهده پیمانكار بوده ها، خدمات روشنايي و...گرفتگي

 سيستم روشنايی -8
باشد که اين وظیفه رساني و شبكه روشنايي ميهاي برقيكي از وظايف خیلي مهم پیمانكار نگهداري از سیستم

ينكه بخش عمده ا و افراد متخصص در مجموعه صورت گیرد. با توجه به بايست با استفاده از کارشناسان مجربمي
ي عواملي که منجر به روشنايي باشد بايد کلیهدر ساعات شب ميزيرگذر ها و  بلوارها  ،از بوستان هابرداري بهره

برداري باشند. رفع خطر و ايجاد امنیت باشد، آماده و قابل بهره ، وزيرگذر ها و بلوارها ..... ها و فضاهاي سبزبوستان
هاي شود. با توجه به دستورالعملبرداران ميها مانع استفاده بهرهمهم بوده و خاموشي موقع روشن بودن از عوامل

بايست وظايف خود را به نحو احسن شده و رعايت شرايط عمومي پیمان، پیمانكار مييفتعرصادره و شرايط فني 
 انجام دهد.

، زير گذر ها ،  بايست با در نظر گرفتن ارائه خدمات به کلیه تأسیسات جانبي موجود در فضاي سبزپیمانكار مي 
 برطرف نمايد.نمايد و جهت تامین روشنايي موارد خاموشي ها را اقدام به حفظ  بلوار امام علي )ع( و....

 هانما و فوارهآب -9
بايست مي نماهاآبها نقش بسزايي در زيبايي شهر دارد، روشن و خاموش کردن نماها و فوارهبا توجه به اينكه آب
مستمر و پیوسته نسبت به  طوربهروزانه بوده و  صورتبههاي صادره از سوي دستگاه نظارت و مطابق دستورالعمل

کشي و نگهداري از آب نماها و فواره ها لجن ه با تخلیه،گردد. همچنین در رابط نظافت و حفظ و نگهداري آن اقدام
 بر اساس برنامه اعلامي از و شرايط فني دفترچه پیمان صورت گیرد و همچنین  11مي بايست مطابق جدول شماره 

نیاز  نمايد پیمانكار موظف است در صورت رروشن نموده و فواره ها کا و ....سوي واحد نظارت چراغ هاي توحوضي 
  اقدام نمايد .تعمیر يا تعويض هر يك از لوازم هاي مورد نیاز  به 

 وسايل بازي -01
باشد. نیاز به ايمني بسیار بالا دارد که جزء وظايف اصلي ها و شهر ميهاي کودك در سطح پاركشامل بازيگاه

به تعمیر  باشد سريعاً  خطرسازکه وسايل يدرصورتو  قرارگرفتهمستمر مورد بازديد  طوربهبايست پیمانكار بوده و مي
و پیمانكار  قرارگرفتهو نظافت روزانه  موردحفاظتپیوسته  طوربهبايست ها ميبازيگاه يا تعويض آن اقدام نمايد .

بوده و نیاز به  پوشکفها داراي ينكه بازيگاهابرداري فراهم نمايد. با توجه به را براي بهره آل يدهابايست شرايط مي
 نمايند .ها پیش بیايد سريعاً نسبت به رفع عیب اقدام بازيگاه پوشکفچنانچه مشكلي براي  ،اردتعمیرات د

 وسايل ورزشی -11
شهري موجب نشاط و  وپیاده روهاي در سطح فضاهاي سبز شدهنصبهاي ورزشي دستگاه هاي ي ستطورکلبه

مستمر و پیوسته توسط  صورتبهبايست شادابي شهروندان گرديده که حفاظت و کنترل روزانه اين وسايل مي
قرار گیرند.  موردتوجهبايست اي برخوردارند، ميها از اهمیت ويژهپیمانكار صورت گیرد. با توجه به اينكه دستگاه

يك دوره در طول سال و تعمیرات پیوسته بوده که در طول مدت قرارداد آمیزي حداقل ها شامل رنگنگهداري از آن
 انجام شود. پیمانكاربايست توسط مي
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 يیشوظرفسطل زباله، نيمکت، آبخوري و  - 11
که در تمیز بودن محیط اثر ييازآنجاهاي پارکي نقش مهمي دارند و آوري زبالههاي زباله در جمعسطل سطل زباله:

مستمر بوده و در  صورتبهزباله، تخلیه یسهکآمیزي، نظافت و شستشو، نصب بايست فاکتورهايي مثل رنگدارند، مي
 رابطه با تعمیرات آن، پیوسته اقدام شود.

ت گرفته و يادآوري: تعداد دفعات شستشو متناسب با فصل و با دستورالعمل صادره از سوي دستگاه نظارت صور
 بار در روز انجام شود. 2حداقل  صورتبهتخلیه آن 

يجادشده که شهروندان در آنجا ااست با اين انگیزه  شدهنصبها هاي پارکي که در اکثر بوستاننیمكت نيمکت:
نگهداري و نظافت مستمر و پیوسته جزء  حفظ ونشسته و مدتي استراحت نمايند و در آرامش کامل باشند. لذا

یزي با هماهنگي دستگاه نظارت آمرنگاصلي پیمانكار بوده و در انتخاب رنگ دقت زيادي به عمل آيد و  وظايف
هاي صادره در شرايط فني نگهداري شود. دوره ها صورت گیرد و طبق دستورالعملمطابق با مبلمان موجود در پارك

 باشد.آمیزي حداقل يك نوبت در سال ميرنگ
گیرد، اين شهروندان قرار مي استفاده موردها مدام ها در سطح بوستانآبخوري جاکهازآن آبخوري و ظرفشويی:

کف مستمر صورت گیرد و از تجمع آب در داخل  طوربهبايست رعايت آن مي موضوع شامل مسائل بهداشتي بوده و
جلوگیري به عمل آيد، همچنین نسبت به حفظ و نگهداري و تعويض شیرآلات و بدنه آبخوري اهتمام داشته  شورها

 هاي صادره و شرايط فني اقدامات لازم صورت گیرد.و مطابق با دستورالعمل
ي نداشته تبصره: در بوستان هاي تازه احداث شده با توجه به جديدالاحداث بودن، مبلمان پارکي نیازي به رنگ آمیز

 و صرفاً هزينه حفظ و نگهداري به آن تعلق خواهد گرفت.

 آلاچيق -31
لذا پیمانكاران  قرارگرفتهشهروندان  موردتوجهها ها، با توجه به اينكه امروزه در بوستاننگهداري و حفاظت از آلاچیق

ت و حفاظت، شستشو، نظافت آمیزي، تعمیراها کوشا بوده و در مواردي مثل رنگي آننگهداربايست در حفظ و مي
هاي دستگاه نظارت انجام گرديده و آمیزي مطابق با دستورالعملروزي اقدام نمايند. رنگشبانه طوربهو روشنايي 

 سوزي به عمل آورد.هاي ويژه جهت جلوگیري از تخريب و آتشمراقبت
اچیق ها نیازي به رنگ آمیزي نداشته و تبصره: در بوستان هاي تازه احداث شده با توجه به جديدالاحداث بودن، آل

 صرفاً هزينه حفظ و نگهداري به آن تعلق خواهد گرفت.

 ها و ايستگاه هاي پمپاژموتورخانه -41
بايست پیمانكار نسبت به تعمیر و ها داشته و ميي و روشنايي فوارهرسانآبها نقش اصلي در شبكه موتورخانه

ها ها را زير نظر داشته و از هرگونه ايجاد خسارت به تابلو برقیوسته عملكرد آنها دقت فراوان نموده و پنگهداري آن
ها جلوگیري نمايد که اين کار علاوه بر عملیات پیشگیرانه، بازديدهاي مستمر توسط کارشناسان و مسئولین و پمپ

 ي است.فني را به همراه خواهد داشت. استفاده از افراد مجرب و متخصص در اين کار امري ضرور
شده الزامي بوده و همچنین ارائه گزارش به يفتعرهاي صادره و شرايط فني ها و بخشنامهرعايت دستورالعمل

شده همچنین نظافت مستمر و نگهداري از موتورخانه ها توسط پیمانكار ضروري يفتعري بندزماندستگاه نظارت با 
یت انجام کار از وضعصورتشده که مستلزم انجام کار باشد، با ارائه بینيیشپبوده و هرگونه هزينه بابت تعمیرات 
هرگونه جبران انگاري از سوي پیمانكار صورت گیرد، که سهليدرصورتپذيرد. طرف پیمانكار به کارفرما صورت مي

 باشد.خسارت وارده به عهده پیمانكار مي
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 نيروي انسانیتأمين پوشش مورد نياز  -15
ها، نشانگر نظم و انضباط و حضور مديريت مجموعه خواهد بود. لذا با توجه به در نظر پوشش کارگران در مجموعه

پوشش مناسب جهت نیروها پیمانكار موظف به تامین مداوم البسه کار با کیفیت مناسب شامل: چكمه، گرفتن 
بادگیر، کلاه، لباس کار و اتیكت به طور الزامي بوده و حفظ آراستگي ظاهري بايد دائماً  تامین ماسك ، دستكش، 

 شده کسر خواهد شد.یینتعجريمه  عنوانبهگردد بديهیست که در غیر اين صورت مطابق دفترچه پیمان هزينه آن 

  تهيه ماشين آلات-16
 شرايط عمومي ماشین آلات مورد نیاز-16-1

خودروهاي مورد استفاده جهت اجراي امور واگذاري مي بايست داراي بیمه نامه معتبر بوده واز لحاظ  الف ( کلیه
 فني و ظاهري به تايید کارفرما برسد.

ب( تمامي ماشین آلات مجهز به علائم هشداردهنده ، ايمني ، طراحي و نصب طرح تبلیغاتي طبق نظر کارفرما و 
 شند.مطابق استانداردهاي پلیس راهور با

پ( باتوجه به سیاستهاي کلي و زيست محیطي و همچنین رفاه شهروندان عزيز ، تمامي خودرو هاي به کار گیري 
سالذ بوده و براي انجام امورات میكانیزه واگذار شده نیز مي بايست از  15شده نیز مي بايست با طول عمر کمتر از 

 ) خاور و...( در بخش میكانیزه ممنوع است . وصدا وآلايندهمدل جديد استفاده شود و به کارگیري خودروهاي پر سر 
تمامي خودروهاي به کارگیري شده درراستاي امور واگذاري در شرکتي که مورد تايید ت( در صورت اعلام کارفرما ، 
ونظارت هوشمند تجهیز و همچنین کلیه تغییرات و تعمیرات دوره اي سیستم  AVLکارفرما مي باشد به سیستم 

ر با نظر کارفرما ومحل مورد نظر وي صورت گرفته و هزينه کلیه موارد مذکور بعهده پیمانكار مي باشد و مذکو
 پیمانكار خود را ملزم به رعايت شرايط کارفرما در اين خصوص مي داند.

 ( نیسان هاي کمپرسي مي بايست داراي توري بغل بوده واز پوشش چادر برروي بار استفاده کنند. ج
ه کار در محدوده حضور تمامي خودرو ها وماشین آلات مي بايست در ابتداي شیفت کاري و به صورت آماده بد ( 

 داشته باشند.
 ب ( ماشين آلات ارائه خدمات به محدوده عملياتی 

 که  پیمانشبانه روزي جهت انجام عملیات  کمپرسی داريک دستگاه نيسان پیمانكار موظف به تهیه -         
 مي باشد                             است شامل موارد زير

 حمل و جابجايي کلیه موارد مربوط به پیمان .-     
در محدوده شهري که از سوي واحد  امور خدمات شهريادوات حفظ و نگهداري وجابجايي در صورت نیاز  -   

 نظارت اعلام مي گردد.

در طول سال ديده شده مي بايست انجام کلیه خدمات شبانه روزي خودرو نیسان با توجه به اين که با عملكرد - 
از طرف دستگاه نظارت صورت يا رساني مربوط به آيتم هاي پیمان، لحاظ گردد و نوع خودرو با هماهنگي کارفرما 

خودرو رنگ ودر صورت صلاحديد کارفرما بدنه  دسال باش15کمتر از به ذکر است که بايد مدل خودرو مي گیرد لازم 
در صورت نبود خودرو به هر آمیزي ، دور نويسي و طراحي گردد و انجام موارد مذکور براي پیمانكار الزامي است .

 الزامي مي باشد.دلیلي جايگزين نیسان کمپرس دار 
ارگیري ، حمل  ـ تخلیه نخاله، ماسه، نمك و..بعهده پیمانكار بوده و هزينه ب :نيسان کمپرس دار-

 هاي آن در قیمت پیشنهادي لحاظ گرديده است . 
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محل تخلیه جايگاه نخاله و پسماند هاي ساختماني جايگاه مشخص شده از طرف سازمان مديريت -
 ي باشد .پسماندمي باشد و هزينه موارد مطروحه وتخلیه بر عهده پیمانكار م

 ( ماشين آلات شستشوي مکانيزه مخازن:پ
 کامیونت مجهز به تجهیزات وادوات لازم-

 . پیمانكار مي باشدي  تامین آب و مواد شوينده جهت شست شوي مخازن بر عهده :1تبصره 
کاملا اراي مخزن جمع آوري پس آب باشند لازم است نكات ايمني ماشین آلات جمع آوري شده بايد د:  1تبصره 

 رعايت شده و مخزن شوي کلیه استانداردهاي لازم راداشته باشد.

 

 :(ماشين آلات رفت و روب مکانيزه ت
 کامیونت مجهز به تجهیزات و ادوات لازم -

از آن جايي که مسیرهاي جاروي میكانیزه در خیابان هاي اصلي مي باشد لازم است تمام نكات ايمني کاملا رعايت 
در ضمن استفاده از کلیه ادوات و شده و ماشین جاروي میكانیزه مي بايست تمام استانداردهاي لازم را داشته باشد . 

س اد نیاز همچنین نیروي ماهر ، هوشیار و مجهز )لبوسايل ايمني ذکر شده در شرايط فني پمان ، وسايل مور
 مناسب و ادوات يا لوازم مورد نیاز  ( الزامي مي باشد .

 تبصره :تا مین آب جهت رفت وروب مكانیزه بر عهده پیمانكار مي باشد -

 تانکر آبياريث ( 
توسط تانكر صورت مي گیرد؛ لازم از آن جايي که بخشي از آبیاري بسترهاي فضاي سبز )درختان، پرچین ها، و ...( 

است نكات ايمني کاملاً رعايت شده و تانكر از اين نظر تمام استانداردهاي لازم را دارا باشد. در ضمن استفاده از کلیه 
همچنین نیروي ماهر، هوشیار و مجهز نیاز  مورد ر شرايط فني پیمان، وسايل ادوات و وسايل ايمني ذکر شده د

و ادوات لازم براي آبیاري( الزامي مي باشد. لازم به ذکر است که در صورت عدم رعايت هر  )لباس مناسب در شب
 يك از موارد ذکر شده مطابق شرايط ويژه برخورد خواهد شد.

 )کارگر آزاد(تأمين نيروي انسانی مازاد-17
استحفاظي شهر  در محدوده ـ با توجه به اين که در طول مدت پیمان، کارهايي خارج از موضوع قرارداد1ـ17

مي نمايد که اين موضوع توسط پیمانكار مربوطه صورت گیرد، پیمانكار  اتفاق مي افتد و ضرورت کار ايجابشريفیه 
 مي بايست با نظر دستگاه نظارت، نسبت به تأمین نیروي انساني )کارگر آزاد( در مواقع مورد نیاز اقدام نمايد.

 ساعت کار مفید در شبانه روز محاسبه مي گردد. 8)کارگر آزاد( با عملكرد حداقل ـ کارکرد نیروي انساني 2ـ22
 و مقررات مربوطه الزامي خواهد بود. کار ـ رعايت مجموعه قوانین2ـ22
بیمه و  رعايت موارد ايمني، تهیه لباس کار، اياب و ذهاب، ادوات مورد نیاز متناسب با کار،کارگر آزاد، ـ 3ـ22

 خواهد بود.بر عهده پیمانكار  22ابق با جدول شماره حقوق، مطپرداخت 

 

 عمليات سمپاشی در سطح مجموعه -18

از آنجايي که عملیات سمپاشي جزء مهمترين موارد اجرايي در حفظ و نگهداري فضاي سبز بوده و نقش بسزايي در 
مي باشد که در شرايط فني حفظ سلامت و کیفیت فضاي سبز شهري دارد، اين موضوع به طور ويژه مد نظر کارفرما 
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 25و اجرايي پیمان به صورت مفصل توضیح داده شده و هزينه هاي انجام عملیات سمپاشي مطابق با جدول شماره 
 مي باشد.

 فضاي مسقف -19
پیمانكار موظف به تهیه دفتر کار و اتاق کارگري در سطح شهر بوده وهزينه کرايه مكان بعهده پیمانكار میباشد.اتاق 

ني داخل پارك که در اختیار پیمانكار است موظف به نگهداري ، محافظت آن  )درب و پنجره سیستم روشنايي نگهبا
 و ... (  مي باشد.
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 مشخصات فني و اجرائي مورد پیمان
 

 نگهداري و ترميم چمن ـ1
واقع  يهايکارنگهداري و ترمیم چمن عبارت است از کلیه عملیات زراعي و به زراعي جهت حفظ و نگهداري و چمن

کیفیت و نظافت  ،همواره از شادابي کهينحوها و قطعات پراکنده فضاي سبز بهلچكي -ريفوژها  - هادانیم -ها در پارك
 باشد.شرح زير در فصول مختلف سال ميه اين امر نیازمند اجراي عملیات ب .مطلوب برخوردار باشد

 آبياري: ـ1ـ1
میزان مناسب و با توجه به درجه حرارت هوا انجام گیرد ه و ب يروزطور شبانهها بايد بهآبیاري چمن ـ1ـ1ـ1

 خشكیدگي و پژمردگي نشود. دچار گاهچیچمن ه کهيطوربه
هاي ريز باشد تا آب ها داراي سوراخپاشگیرد، بايستي آبآبیاري دستي و با شلنگ انجام مي کهيدرصورت ـ2ـ1ـ1

 بر روي چمن پاشیده شود. ،صورت پودري شكلبه
عنوان آبیار جهت )آبیاري باراني( انجام گیرد الزامًا يك نفر به هاپاشآب آبیاري چمن توسط هکيدرصورت ـ2ـ1ـ1

دقیقه  15تا  15بايد حضورداشته باشد. اين امر در فصول گرم سال روزانه دو بار و هر نوبت  ييتنظیم و جابجا
 روز خواهد بود.تر شبانهو در ساعت خنك

صورت غرقابي باعث از بین رفتن ها آبیاري شوند و اصولًا آبیاري بهر داخل آنها نبايد با گذاشتن شلنگ دچمن ـ3ـ1ـ1
 ها خواهد شد.چمن

 سانتیمتر خاك کاملاً مرطوب شود. 15تا  15طوري تنظیم شود که تا عمق  بايد مقدار آبیاري چمن ـ5ـ1ـ1
 .گردد و تعمیر صورت مستمر تنظیمبايست بهسیستم آبیاري مخفي شونده مي ـ6ـ1ـ1
 بايستي صورت پذيرد.آبیاري با سیستم آبیاري مخفي شونده مي مستمر جهت صورتبه نظارتو کنترل  ـ7ـ1ـ1
 :یزنچمن ـ2ـ1

کار بهسالم و آماده دستي موتوري زنيك دستگاه چمن ،مترمربع چمن 8555پیمانكار موظف است به ازاي هر  ـ1ـ2ـ1
 تهیه نمايد.

 باشد.الزامي ميصورت به روز نبودن  به کار در زن تراکتوري سالم و آمادهدستگاه چمن كياز استفاده  ـ2ـ2ـ1
 ها انجام پذيرد.مرتب و بسته به میزان رشد چمن يزنبايست چمنها ميو سلامت چمن ييبايمنظور زبه ـ2ـ2ـ1

شده و از به بذر نشستن  داشتهسانتیمتر نگه 5تا  3ها از سطح خاك در حدود همیشه ارتفاع چمن کهيطوربه
 .انجام گیرد 2با دستگاه هاي تراکتوري و چمن زن موتوري با نمره چمن زني مي بايست جلوگیري گردد.

 .که چمن خیس است نبايد انجام گیرد يدرزمان يزنچمن ـ3ـ2ـ1

عملیات سر زني و حاشیه . بايد انجام گردد ،انجام عملیات حاشیه زني چمن بلافاصله پس از عمل سرزني چمن ـ5ـ2ـ1
 5برداشت حاشیه چمن به عرض  گاه نظارتدستاتمام رسد. در صورت صلاحديد  زمان بهزني بايد هم

 باشد.الزامي مي ي آنزيرخاكو يا  سانتیمتر 5سانتیمتر و عمق 

با حاشیه  يزنزمان با چمنها مرتبًا همها و طوقه درختان و درختچهکاري و حاشیهچمن اطراف قطعات گل ـ6ـ2ـ1
وارد آيد و چنانچه مشاهده گردد، ، بدون اين که خسارتي به درختان و درختچه ها زن موتوري کوتاه گردند

 مشمول جريمه خواهد شد.
هاي کند باعث نامرتب ها تیز شوند زيرا تیغههاي آنبايستي مرتباً سرويس شده و تیغه يزنهاي چمندستگاه ـ7ـ2ـ1

 گردند.ها ميزدن چمن و کندن چمن

 نظر گردد )با حمل شدهنییهاي زباله ريخته و به مكان تعضايعات حاصل از سرزني چمن بايستي در کیسه ـ8ـ2ـ1
 روادهیمثل خیابان و پ ،غیرمجاز يهاها در محلدر صورت عدم رعايت اين بند و ريختن چمن .دستگاه نظارت(
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هاي مربوط به عدم اجراي مقررات به عهده تمامي مسئولیت ،بروز حادثههمچنین  وها و حاشیه جاده ها و.......
 باشد.پیمانكار مي

اقدام  دستگاه نظارتبا دستگاه موتوري و با نظر  ،تنك کردن چمن سبت به تهويه وپیمانكار موظف است ن ـ4ـ2ـ1
 نمايد.

ها جدا خودداري بر روي چمن يزنبا دستگاه بدون سبد و ريختن ضايعات حاصل از چمن يزناز چمن ـ15ـ2ـ1
 گردد.

 15بايست به فاصله هاي داخل چمن ميجهت جلوگیري از آسیب رساندن به طوقه درختان و درختچه ـ11ـ2ـ1
 چمن اطراف طوقه برداشته شود. ،سانتیمتر 15الي 

جهت  متريسانت 15به ارتفاع  لنیاتيپلهاي بايست از لولهها ميبه هنگام حاشیه زني دور درختان يا نهال ـ12ـ2ـ1
 جلوگیري از آسیب رسیدن به طوقه درخت استفاده شود.

 باشد.پیمانكار مي به عهدهي و نظافت حاشیه بیروني چمن علف زن ـ12ـ2ـ1
 دپاشی:کو ـ3ـ1

 و استفاده از کودهاي مختلف شیمیايي نظر ناظر بايست به میزان مناسب باها ميتهیه کود و کودپاشي چمن ـ1ـ2ـ1
 دامي انجام گردد. وپاشي( )محلول

شود که میزان آن ها يك نوبت از کودهاي فسفره استفاده ميدر اواخر فصل پائیز و زمستان براي تقويت چمن ـ2ـ2ـ1
ها با نظر دستگاه نظارت ي چمنپاشمحلولونیز در خردادماه نسبت به  باشدميکیلوگرم  255در هر هكتار 

 اقدام شود.
کود دامي پوسیده و سرند شده تأمین و پخش کیلوگرم  2پیمانكار موظف است جهت هر مترمربع چمن  ـ2ـ2ـ1

 نمايد.
 .باشدو اطراف مجموعه ممنوع مي هرگونه سرند خاك و يا کود در داخل ـ3ـ2ـ1
 .باشدو سرند شده دامي ارائه برگه باسكول توسط پیمانكار الزامي مي شدهدهیدر خصوص کود پوس ـ5ـ2ـ1

 هاي هرز )وجين(:مبارزه با علف ـ4ـ1
و مطابق نظر جدول ضمیمه شده طبق برنامه اعلامي ها بايستي هاي هرز داخل چمنکني علفوجین و ريشه ـ1ـ3ـ1

 دستگاه نظارت انجام پذيرد.
 ناظرهاي هرز با نظر مبارزه شیمیايي با علف ـ2ـ3ـ1
 مبارزه با آفات و امراض: ـ5ـ1

پاشي و هاي متناسب نسبت به سمو با روش تيفوردر صورت مشاهده هرگونه آفت و بیماري ضرورت دارد به ـ1ـ5ـ1
 .از کلینیك حفظ نباتات استعلام گردد( دستگاه نظارت)حسب مورد با ابلاغ  گردد ها اقداممبارزه با آن

که با  هاکرم آگروتیس و قارچ ،حلزون ،آبدزدك :از است ها عبارتچمنترين آفات و امراض توضیح اينكه عمده
 ها مبارزه کرد.توان با آنگذاري ميو طعمه يپاشهاي سمروش

 نظافت: ـ6ـ1
آوري و به کیسه مخصوص جمع لهیوسهاي کوتاه شده بايستي بلافاصله از سطح چمن بهضايعات و سر چمن ـ1ـ6ـ1

مسئولیتي نخواهد داشت  گونهچیکارفرما ه 2-1از بند  8-2-1ند اين صورت طبق ب غیر خارج حمل شوند، در
 هاي مربوط به عدم رعايت اين بند به عهده پیمانكار است.تمامي مسئولیت و

آوري و ها جمعهاي خشكیده از روي چمنطور مستمر زباله و مواد زائد و احیاناً برگلازم است هرروز و به ـ2ـ6ـ1
 .(صورت مكانیزهبه حاًیترج) نظافت گردد

پیمانكار موظف است پیوسته از بر پا کردن چادر، بازي با توپ، ورود وسايل نقلیه و خسارت احتمالي  ـ2ـ6ـ1
 به چمن جلوگیري نمايد. دستنيازا
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 بايست خاتمه يابد.صبح مي 8ها تا ساعت نظافت چمن ـ3ـ6ـ1
 گيري و ترميم:لکه ـ7ـ1

عملكرد پیمانكار )حسب تشخیص دستگاه نظارت( از بین ها که در اثر عوامل مختلف براثر ي از چمنيهاقسمت ـ1ـ7ـ1
مرغوب و  از بذرهاياست  بهتربايست واکاري شوند. که براي انجام اين امر اند ميرفته و فرسايش يافته

 .از نوع چمن کاشته شده قبل استفاده شود الامكانيحت
 .اقدام نمايدها طور مستمر نسبت به رفع نواقص و حفاظ چمنپیمانكار موظف است به ـ2ـ7ـ1

 و فلاورباکس هاي فصلیتهيه، کاشت و نگهداري گل ـ1
 باشد.عهده پیمانكار ميه تهیه گل و نشاء ب ـ1ـ2

رأساً براي تهیه گل اقدام نمايد. بديهي است در اين صورت پیمانكار فقط نسبت به  شهرداري مي تواندتبصره: 
 کاشت مي بايست اقدام نمايد.

علاوه کود پوسیده دامي و بايست با مخلوطي از خاك زراعي بهکاشت ميسازي بستر کاشت: خاك بستر آماده ـ2ـ2
 کاملًا هموار و تسطیح گردد.مكانیزه  صورتبرگ مهیا شده و بستر کاشت بهخاك

 بیماري انتخاب شود. عاري از هرگونه آفت و شده وهاي مرغوب اصلاحبايست از گونهنشاءهاي فصلي مي ـ3ـ2
 رديفي و بانظم خاص در دو نوبت با دستورالعمل دستگاه نظارت انجام شود.صورت هاي فصلي بهکاشت نشاء ـ4ـ2
 .پیازي هم استفاده نمود يهاهاي فصلي ازگلتوان همراه گلمي يکارهاي گلدر قطعات و حاشیه ـ5ـ2
ها )از پاشیدن آب بر روي گل هنگام صبح و عصره هاي کاشته شده بانجام آبیاري مستمر و مرتب بستر نشاء ـ6ـ2

 ي شود(.خوددار

 ر صورت گیرد.طور مستمها بههاي هرز و وجین آناجراي عملیات حذف علف ـ7ـ2

 انجام شود. طور مداومبه ييبايمنظور زرگلاژ بستر کاشت در فصل زمستان به و يزنلیب ـ8ـ2
 صورت گیرد. شده نشاءها در زمان گلدهي، به جهت تولید گل بیشترهاي خشكحذف گل ـ9ـ2
 ضروري مي باشد. ي فصليکاربرگ در بستر گلسیده و خاكکود حیواني پو هيلاكافزودن ي ـ11ـ2

 انجام شود. هاشده بر روي گلمبارزه با هرگونه آفات و امراض مشاهده ـ11ـ2

 انجام شود. هاي جديدهاي فصلي با نشاءموقع نشاءتعويض به ـ12ـ2
 در صورت نیاز استفاده از کود مايع و کودهاي شیمیائي الزامي است. ـ13ـ2
بوته  25 شامل  حداقلهر جعبه )  باشددر هر مترمربع ميگل  جعبه 5/1پیمانكار در فصل بهار موظف به کاشت  ـ14ـ2

 باشدسرگل در هر مترمربع مي گلدانيبوته گل از نوع  12و در فصل تابستان موظف به کاشت  ( مي باشد کامل
ن به فصل پائیز با اعلام آقسمتي از  تابستانه حسب تشخیص دستگاه نظارت بوده و انتقال يکار)توضیح: گل

 . (دستگاه نظارت خواهد بود
 پیش از کاشت بايد به تأيید دستگاه نظارت برسد. شدهيداريخرهاي گل تیفیو کطرح کاشت  ـ15ـ2
 )چوب و نخ(. در صورت تشخیص ناظر الزامي هست يکارحصارکشي حاشیه قطعات گل ـ16ـ2
 اقدام نمايد. دستگاه نظارتهايي که از بین رفته با نظر پیمانكار موظف است پیوسته نسبت به واکاري گل ـ17ـ2
 باشد.هاي فصلي با کود مايع حسب دستور دستگاه نظارت ميي گلپاشمحلولپیمانكار موظف به  ـ18ـ2

رابر نظر دستگاه نظارت( ي در اواخر پائیز )بکارگلي و پخش کود دامي در بستر بردارخاكپیمانكار موظف به  ـ19ـ2
 باشد.مي

 به صورت مستمر و روزانه انجام شود .گل هاي فصلي آبیاري  ـ21ـ2

 واکاري در صورت لزوم با تشخیص دستگاه نظارت انجام پذيرد . ـ21ـ2
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بذر مصرفي مي بايست با تشخیص دستگاه نظارت و از شرکت هاي تخصصي و معتبر تولید بذر )از نوع مرغوب(  ـ22ـ2
 از بذري که توسط خود پیمانكار تهیه و جمع  آوري شده است مجاز نمي باشد.تهیه گردد و استفاده 

 میزان بذر مصرفي در واحد سطح با توجه به نوع گل بوده و در نهايت با ابلاغ واحد نظارت مي باشد. ـ23ـ2

 هاي زينتیدرختچهرزکاري و نگهداري ـ 3
 بستر کاشت يسازآماده ـ1ـ3

 )غرقابي(آبیاري مرتب بر اساس نیاز آبي گیاهان  ـ2ـ3
 هاي بیشترمنظور تولید گلهاي پژمرده )پینچ( بهگل ايدورهحذف  ـ3ـ3

 منظور تحريك گلدهيافزودن کودهاي شیمیائي در فصول بهار و تابستان به ـ4ـ3
 هاي اضافي در تمام سالحذف پاجوش و شاخه ـ5ـ3
 نبودهها يكسان ههاي خشك و بیمار )لازم به ذکر است که هرس تمام درختچها و حذف شاخههرس و آرايش بوته ـ6ـ3

شود بعد از گلدهي هرس ظاهر مي سالهكيهاي ها بر روي شاخههاي آنکه گل ييهاتوجه داشت درختچه بايدو 
 شوند(.

 مبارزه با آفات و امراض با استفاده از سموم مناسب ـ7ـ3

 باشد.مي و دستور دستگاه نظارت اعلام شدهبندي مطابق برنامه زمان هاي هرزکشي و مبارزه با علفعلف ـ8ـ3

 روزطور مستمر در تمام ساعات شبانهنظافت به ـ9ـ3

 واکاري ـ11ـ3

در غیره  پیمانكار حسب مورد برابر نظر کارفرما موظف به پوشانیدن و نگهداري از گیاهان زينتي نظیر پالم و آگاو و ـ11ـ3
 .باشدفصول سرد مي

 .از کود سرند شده استفاده نمايد يپیمانكار موظف است جهت کودپاش ـ12ـ3
 یگياهان پوشش ـ4

 طور مستمرو نرم کردن بستر کاشت به يسازآماده ـ1ـ4
ي کود مايع درختان مطابق با پاشمحلولبا  زمانافزودن کود مناسب در اواخر فصل پائیز و زمستان يك دوره )هم ـ2ـ4

 (اعلام نظر دستگاه نظارت
 نیروهاي ماهر انجام شود. و توسطتوسط دستگاه نظارت  شدهارائهبندي طبق برنامه زمان يهرس و فرم ده ـ3ـ4
 .شادابي گیاه حفظ گردد کهيطوربه شدهنییتعهاي متناسب با دورهآبیاري  ـ4ـ4
 هاي هرزکشي و مبارزه با علفعلف ـ5ـ4
 .شودها در صورت نیاز با موادي که توسط دستگاه نظارت توصیه ميشستشوي آن ـ6ـ4
 واکاري در صورت تخريب ـ7ـ4
 روزصورت مداوم در تمام ساعات شبانهنظافت به ـ8ـ4
در سال توسط پیمانكار صورت پذيرد که حمل خاك و هزينه آن به عهده  باركکلیه بسترها ي و رگلاژي بردارخاك ـ9ـ4

 باشد.پیمانكار مي
 و سطح شهرها ه در بوستاندرختان کاشته شدـ 5

 آبياري: ـ1ـ5

 شادابي آنان حفظ گردد. کهيطوربهاز طرف ناظر مربوطه  شدهنییتعهاي و دورهمتناسب با فصل و دماي هوا  ـ1ـ1ـ5
 هرس: ـ2ـ5

 در فصل مناسب و با توجه به نوع درخت و موقعیت انجام پذيرد. هرس فرم: ـ1ـ2ـ5
 طور مداوم و مستمر انجام گیرد.به گيري:ي و خشکهريجوش و پاجوش گتنه ـ2ـ2ـ5
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 در قطعات درختكاري ، مسئولیت کلیه خسارات وارده به عهده پیمانكار است يسوزدر صورت وقوع حريق و آتش ـ3ـ5
 باشد(.ي به عهده پیمانكار ميسوزآتش)اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیري از 

و ساير موارد  يپاشدر خصوص نگهداري درختان معابر عملیات آبیاري، کند و کوب، هرس و خشكه زني، سم تبصره يک:
 نگهداري الزامي است.

در  برگيسوزندرختان خصوصاً  ،تكاني درختانباشد در هنگام بارش برف، نسبت به برف : پیمانكار موظف ميتبصره دو
 ها اقدام نمايد.منظور جلوگیري از شكستگي شاخهزمان ممكن به نيترکوتاه
 صورت مستمربه درختكارينظافت محدوده  ـ4ـ5
 .و به نحو مطلوب صورت گیرد شدهنییتعهاي نظافت با توجه به دوره ـ5ـ5
 ( 6) مطابق جدول شماره باشد.دستگاه نظارت مي ي کود مايع برحسب دستورپاشپیمانكار موظف به محلول ـ6ـ5
 و...(. خواربرگ)شته، کنه،  هاي گیاهيمبارزه با آفات و بیماري ـ7ـ5
 طور مداومايجاد آبخوري مناسب )تشتك پاي درختان( به ـ8ـ5
 طور مداومبازسازي و مرمت انهار آبیاري به ـ9ـ5
 (واکاري درختان )ناشي از عملكرد پیمانكار ـ11ـ5
 ) مهرگان (  شدهنییطور مستمر و انتقال ضايعات حاصل به مكان تعرز بههاي همبارزه با علف ـ11ـ5
به )تهیه جرثقیل در مواقع لازم  با نظر دستگاه نظارت آوري زبالهها به محل جمعقطع درختان خشك و انتقال آن ـ12ـ5

 باشد(.پیمانكار مي عهده
 نمودن بستر کاشت لیپا ب ـ13ـ5
طور آوري زباله )بهانتقال به مكان جمعمحدوده عملیاتي و و  هاي موجود در بسترآوري سنگ و سنگريزهجمع ـ14ـ5

 مستمر(
 شستشوي درختان در مواقع ضروري ـ15ـ5
 درختان توسط چراي دام و احشام يدگيدبیجلوگیري از آس ـ16ـ5
محدوده آوري و جلوگیري از نصب هرگونه اشیاي خارجي، میخ، پلاکارد، تابلو و غیره در پیمانكار موظف به جمع ـ17ـ5

 باشد.ميشهرداري خود توسط شخص ثالث بدون مجوز عملیاتي 
بايست گزارش حادثه و مشخصات در صورت برخورد اتومبیل و وارد شدن هرگونه خسارت احتمالي پیمانكار مي ـ18ـ5

مشمول اعلامي توسط کمیسیون علاوه بر خسارات اتومبیل را بلافاصله به ناظر ارائه نمايد در غیر اين صورت 
 گردد.مبلغ مذکور نیز ميدرصد  %555جريمه تا 

منزله تخلف محسوب شده و به ،بدون اطلاع و دستور ناظرتوسط پیمانكار و يا شخص ثالث قطع هرگونه درخت  ـ19ـ5
 به عهده پیمانكار خواهد بود. علاوه بر کسر آيتم قطع درخت سالم و سبز خواهد بود که کلیه خسارت وارده

در کمیسیون مصوب شوراي  شدهنيمشمول جرائم و عوارض تدوغیره  ها ودرختچه هرگونه خسارت به درختان و ـ21ـ5
 خواهد بود. شريفیه اسلامي شهر

استفاده از ادوات  دفعات لازم حسب تشخیص ناظر بابه هايكارمحدوده درختتسطیح در  و يعملیات علف زن ـ21ـ5
 الزامي است. ازیموردن

در سال توسط پیمانكار صورت پذيرد که حمل خاك و هزينه آن به  باركي و رگلاژ بستر کلیه درختان يبردارخاك ـ22ـ5
 باشد.عهده پیمانكار مي

 حضورداشتهبايست به همراه عوامل مربوطه و تجهیزات کامل در محل به هنگام اعلام هواي نامناسب پیمانكار مي ـ23ـ5
حمل رابر نظر دستگاه نظارت( اقدام و بلافاصله بقاياي گیاهي را )ب نيخطرآفرها و درختان و نسبت به قطع شاخه

 نمايد.

 



22 

 

 (و پيراکانتا زرشک ،نگهداري گياهان پرچينی )ترون، شمشاد  ـ6
 طور مستمرو نرم کردن بستر کاشت به يسازآماده ـ1ـ6
ي کود مايع درختان مطابق با پاشمحلولبا  زمانافزودن کود مناسب در اواخر فصل پائیز و زمستان يك دوره )هم ـ2ـ6

 (نظارتاعلام نظر دستگاه 
 نیروهاي ماهر انجام شود. و توسطتوسط دستگاه نظارت  شدهارائهبندي طبق برنامه زمان يهرس و فرم ده ـ3ـ6

 ( 6)جدول شماره 
 .شادابي گیاه حفظ گردد کهيطوربه شدهنییتعهاي متناسب با دورهآبیاري  ـ4ـ6
 هاي هرزکشي و مبارزه با علفعلف ـ5ـ6
 .شودتوسط دستگاه نظارت توصیه ميها در صورت نیاز با موادي که شستشوي آن ـ6ـ6
 واکاري در صورت تخريب ـ7ـ6
 روزصورت مداوم در تمام ساعات شبانهنظافت به ـ8ـ6
در سال توسط پیمانكار صورت پذيرد که حمل خاك و هزينه آن به عهده  باركکلیه بسترها ي و رگلاژي بردارخاك ـ9ـ6

 باشد.پیمانكار مي
باشد که در صورت طور مستمر ميبههاي گیاهان پرچیني و مبارزه با آفات و بیماري يریپیمانكار مكلف به سس گ ـ11ـ6

 اقدام نمايد. گیاهان پرچینيبايست با نظر ناظر نسبت به انگاري و پیشرفت خسارت ميسهل
 تيرؤهاي سیستم آبیاري در صورت نمودن لوله رخاكيز ـ1ـ15ـ6
 ديدن آموزش لازم جهت استفاده از سیستم آبیاري  ـ2ـ15ـ6
 آبیاري ستمیدر ساستفاده از نیروهاي انساني مطلع و ماهر  ـ2ـ15ـ6
 روند.از بین مي هرگونه خسارتها و اتصالاتي که در اثر تعمیر و تعويض کلیه لوله ـ3ـ15ـ6
 ي درختان با استفاده از مواد آلي و شیمیايي )با نظر دستگاه نظارت( در فصل پائیزکود دهکودپاشي و  ـ5ـ15ـ6
 باشد. کیلو 5-2خت حداقل پخش کود حیواني پوسیده براي هر در ـ6ـ15ـ6
از طرف دستگاه  شدهارائهبندي و باشد نسبت به کودپاشي درختان با برنامه زمانپیمانكار موظف مي ـ7ـ15ـ6

 نظارت اقدام نمايد.
 رهیو غ خواربرگهاي گیاهي، شته مبارزه با آفات و بیماري ـ8ـ15ـ6
 ي زبالهآورجمعمحل و حمل ضايعات به  روزشبانهمستمر و مداوم در تمام ساعات  طوربهنظافت  ـ4ـ15ـ6
 طبق دستور دستگاه نظارت درختان  و پابیل نمودن پاي ايجاد آبخوري مناسب ـ15ـ15ـ6
 مداوم طوربههاي آبیاري بازسازي و مرمت انهار و تشتك ـ11ـ15ـ6
 مورد با هماهنگي ناظر برحسبواکاري درختان  ـ12ـ15ـ6
 شدهنییتعمستمر و انتقال ضايعات حاصل به مكان  طوربههاي هرز مبارزه با علف ـ12ـ15ـ6
با دستگاه در محدوده عملیاتي ) ي علف زنمتري از بن درخت و  2هاي هرز تا شعاع بین بردن علف از ـ13ـ15ـ6

به محل  هاآنو انتقال  شدهخشكقطع درختان زمین هاي خالي ( با اعلام دستگاه نظارت صورت پذيرد و 
 بايست با هماهنگي دستگاه نظارت باشد. ي زباله ميآورجمع

 سانتیمتري از بن درخت 75نمودن بستر کاشت تا شعاع  لیپا ب ـ15ـ15ـ6
 موقعبهبرف تكاني  ـ16ـ15ـ6
باشد نسبت به رعايت تمامي موارد بالا اقدام نمايد در غیر اين صورت مشمول کسر پیمانكار موظف مي ـ17ـ15ـ6

 آيتم و جريمه خواهد شد.
در محدوده عملیاتي خود اقدام  برآتشپیمانكار موظف است با هماهنگي و نظر کارفرما به ايجاد خطوط  ـ18ـ15ـ6

 نمايد.
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 باشد.ي کود مايع حسب دستور دستگاه نظارت ميپاشمحلولپیمانكار موظف به  ـ14ـ15ـ6
آوري زباله حسب مورد و با نظر ي موجود در بستر و انتقال به مكان جمعهازهيرو سنگآوري سنگ جمع ـ25ـ15ـ6

 دستگاه نظارت
 شستشوي درختان در مواقع ضروري ـ21ـ15ـ6
 باشد.الزامي مي ازیموردنبا استفاده از ادوات  هايارمحدوده درختكر علف زني و تسطیح د ـ22ـ15ـ6
 هرس: ـ11ـ6

 مداوم و مستمر انجام گیرد. طوربهي: ریگخشكهي و ریپاجوش گ، جوشتنه ـ1ـ11ـ6
سوزي در قطعات درختكاري ، مسئولیت کلیه خسارات وارده به عهده در صورت وقوع حريق و آتش ـ2ـ11ـ6

 باشد(.سوزي به عهده پیمانكار ميجلوگیري از آتشپیمانكار است )اتخاذ تدابیر لازم جهت 
 مستمر صورتبه درخت کاري نظافت محدوده  ـ2ـ11ـ6
 نظافت روزانه سطل هاي زباله و حمل زباله بايد به صورت مستمر انجام شود. ـ3ـ11ـ6

ي و ساير موارد پاشسميك: در خصوص نگهداري درختان معابر عملیات آبیاري، کند و کوب، هرس و خشكه زني،  تبصره
 الزامي است.

 نيترکوتاهدر  برگانيسوزنباشد در هنگام بارش برف، نسبت به برف تكاني درختان خصوصاً تبصره دو: پیمانكار موظف مي
 ها اقدام نمايد.جلوگیري از شكستگي شاخه منظوربهزمان ممكن 

 خسارات: ـ12ـ6

بايست گزارش حادثه و خسارات احتمالي، پیمانكار مي هرگونهدر صورت برخورد اتومبیل و وارد شدن  ـ1ـ12ـ6
اعلامي از نمايد. در غیر اين صورت علاوه بر خسارت  ارائهبه ناظر  بلافاصلهمشخصات اتومبیل يا خاطیان را 

 گردد.مبلغ مذکور مي %555مشمول جريمه تا طرف کمیسیون 

 .و احشامي درختان توسط چراي دام دگيدبیآسجلوگیري از  ـ2ـ12ـ6
در آوري و جلوگیري از نصب هرگونه اشیاي خارجي، میخ، پلاکارد، تابلو و غیره پیمانكار موظف به جمع ـ2ـ12ـ6

 باشد.توسط شخص ثالث بدون مجوز سازمان مي ،خود مجموعه
قطع هرگونه درخت توسط پیمانكار يا شخص ثالث بدون اطلاع و دستور دستگاه نظارت تخلف محسوب  ـ3ـ12ـ6

 لم و سبز خواهد بود که کلیه خسارت وارده به عهده پیمانكار خواهد بود.قطع درخت سا منزلهبهشده و 
 7در کمیسیون ماده  شدهنيتدو و عوارض جرائمو... مشمول  هاو درختچههرگونه خسارت به درختان  ـ5ـ12ـ6

 مصوب شوراي اسلامي شهر قزوين خواهد بود.
ربوطه و تجهیزات کامل در مجموعه بايست به همراه عوامل مدر هنگام اعلام هواي نامناسب پیمانكار مي ـ6ـ12ـ6

 و نسبت به رفع موارد خطرآفرين، برابر نظر دستگاه نظارت اقدام نمايد. حضورداشته

 صبح به اتمام برسد(. 7زباله و ضايعاتي در معابر وجود نداشته باشد )نظافت کلي بايستي در ساعت  گونهچیه ـ13ـ6
 خواهد شد . منظور  مشمول کسر آيتم و جريمه صورت عدم رعايت  در اجراي اين بند از وظايف پیمانكار بوده و

صورت پذيرد )در صورت و خیابان ها زدگي سطح معابر روبي بلافاصله پس از اتمام بارش برف و قبل از يخبرف ـ14ـ6
در زمان بارش برف اره و ماسه در سطح معابر استفاده گردد(.برودت هوا و خطر سرخوردن لازم است از خاك

 له به ماسه و نمك پاشي مسیرهاي مورد نیازاقدام گردد.بلافاص
مسیرهاي درختان و عابر پیاده محدوده پارکها و..   يروبدر صورت بارش برف حسب مورد پیمانكار موظف به برف ـ15ـ6

 .اقدام نمايدمورد نیاز

ر نمايد و مستقدر صورت بارش باران پیمانكار موظف است بلافاصله در مسیرهاي پر خطر و محل تجمع آب نیرو  ـ16ـ6
 اتخاذ نمايد .تدابیر لازم جهت جلوگیري عدم تجمع 

 اقدام گردد.به تشخیص دستگاه نظارت شهري و زمین هاي خالي ومسیرهاي مورد نیاز در محدوده علف زني معابر ـ17ـ6
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در  هاي مختلف و يا نصب داربست و پلاکاردپیمانكار موظف است از ورود هرگونه اتومبیل يا دستگاه حفاري ارگان ـ18ـ6
 نموده و سريعا به شهرداري اطلاع دهد.جلوگیري شهرداري از سوي معابر بدون مجوز 

 نمايد.در معابر جلوگیري ي به هر دلیل گرفتگآبو يا پیمانكار موظف است از هدر رفت آب  ـ19ـ6

مسئولیت کلیه حوادث وجبران تمامي خسارات مالي وجاني وارده به اشخاص ثالث )حقیقي وحقوقي (ناشي از  ـ21ـ6
، برطرف نمودن آب ، نمك پاشي برف روبي  جاروکشي )دستي و میكانیزه (،قصور در اجراي واگذاري در امر

 و کلیه خدمات ديگر به طور کلي به عهده پیمانكار مي باشد.گرفتگي 

 علاوه بر کسر آيتم جريمه منظور مي گردد.وحه  ردر صورت قصور در هر يك از بند ها مط ـ21ـ6
 شتی شامل:هاي بهدانگهداري سرويسـ 7

 :هانگهداري ساختمان ـ1ـ7
 هاي بهداشتيشستشوي سرويسنگهباني، نظافت و  ـ1ـ1ـ7
 طور مداومبه ييروشنابازديد  ـ2ـ1ـ7
 صورت روزانهها بهمستمر آن ضيها و تعودر سرويس زبالهسهیر با کداهاي زباله دراستفاده از سطل ـ2ـ1ـ7
 پیمانكار( يانگارها )در صورت سهلتعمیر ساختمان ـ3ـ1ـ7
 :هانگهداري سرويس ـ2ـ7

 الزامي است. شدهفيهمراه خدمات تعر روزها در تمام ساعات شبانهفعالیت سرويس ـ1ـ2ـ7
 ها بايد داراي مواد بهداشتي مرغوب باشند.روز سرويسدر تمام ساعات شبانه ـ2ـ2ـ7
هاي بهداشتي، پیمانكار موظف است در اسرع در صورت کشیدن اشكال و يا نوشتن جملات و غیره در سرويس ـ2ـ2ـ7

 و غیره( موارد ذکرشده اقدام نمايد. يزیآمدن )رنگوقت نسبت به پاك نمو
 هاي بهداشتي پیمانكار موظف است سريعًا رفع نقص نمايد.در صورت خرابي و نشتي شیرهاي سرويس ـ3ـ2ـ7
 طور مستمربه ييزداو جرم هاييو دستشوشیرآلات هاي بهداشتي شستشو، ضدعفوني کلیه سطوح سرويس ـ5ـ2ـ7
 .باشدبه عهده پیمانكار ميدر صورت سهل انگاري هرگونه رفع گرفتگي  ـ6ـ2ـ7
 اضافه ءها و کف شور و خارج کردن هرگونه وسايل و اشیابام سرويسنظافت مستمر پشت ـ7ـ2ـ7
 ساعت 23هاي سرويس بهداشتي ظرف هاي شكسته و تابلوتعمیر و تعويض شیشه ـ8ـ2ـ7
 صورت گیرد.تعمیر يا تعويضتوسط پیمانكار   ساعت 23ها ظرف کارکرد مداوم فنعدم  ـ4ـ2ـ7
 .باشدپرداخت هرگونه هزينه بابت سرويس بهداشتي منوط به کارکرد سرويس بهداشتي مي ـ15ـ2ـ7
 باشد.بخاري مي لهیوسها بهدر صورت سرماي شديد و طولاني پیمانكار مكلف به گرم کردن سرويس ـ11ـ2ـ7
يا دستگاه بوده و استفاده از  و يها توسط فنر چاه بازکن پیمانكار مكلف به باز کردن گرفتگي سرويس ـ12ـ2ـ7

کلیه تعمیرات مربوطه  ،که در صورت شكستن لوله سیفون يا کاسه باشديمجاز نم گرياشیا د ايچوب میله و 
 به عهده پیمانكار خواهد بود.

نصب تابلو مراتب را به  لهیوسبهاستفاده بودن سرويس بهداشتي پیمانكار موظف است  رقابلیغدر صورت  ـ12ـ2ـ7
 و اطلاع دستگاه نظارت(. شدهارائهساند )با فرمت اطلاع عموم بر

جهت شستشوي سرويس در صورت نیاز ( barبار) 125حرفه اي حداقل استفاده از پمپ واتر جت  ـ13ـ2ـ7
 بهداشتي الزامي است .

 شبکه روشنايی شامل:حفاظت از ـ 8

انجام  رمترقبهیحوادث غحسب مورد )اين کار صرفًا در موارد تصادف و يا وقوع ها  SNDوها تعويض پايه چراغ ـ1ـ8
 شود(.مي

در صورت روشن  حفاظت فني نامهنیآئ با رعايت مقررات مربوطه و طور مستمرهاي سوخته بهتهیه و تعويض لامپ ـ2ـ8
 جريمه و کاهش نمره منظور خواهد شد. يرضروریها در ساعات غبودن چراغ
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 . طور مرتبهاي شكسته شده و شستشوي آن بهحبابتهیه و تعويض  ـ3ـ8
 طور مستمر )حسب مورد(گیري آن بهنظافت و شستشو و لكه ، ها تعويض لامپ، حباب و پايه چراغ تبصره:

 .باشد ممنوع مي ييروشنا تأسیساتاستفاده نابجا از  ـ4ـ8
بر عهده پیمانكار بوده و بديهي در محدوده عملیاتي و تأمین ايمني حفظ و حراست از اموال و تأسیسات برقي  ـ5ـ8

 باشد.هرگونه حادثه بر عهده پیمانكار مي اتفاقاست مسئولیت ناشي از عدم پیشگیري و 
باشد و در صورت لزوم حتمًا بايستي با ناظر مربوطه کشي و تغییرات در سیستم برقي ممنوع ميهرگونه کابل ـ6ـ8

 هماهنگي گردد.
 حفظ و نگهداري کنتور برق ـ7ـ8
 مستمر با رعايت موارد ايمني صورتبههاي برق ت داخلي و غبارروبي داخل تابلونظافحفاظت ،  ـ8ـ8

 باشد.به عهده پیمانكار مي در محدوده عملیاتي  هاتعمیر پايه چراغ ـ9ـ8

 تامین ايمني پايه چراغ  ها در محدوده عملیاتي بعهده پیمانكار مي باشد. ـ11ـ8
 هاو فواره نماآبحفاظت از  ـ9

 نظارت دستگاهها بر اساس ابلاغ کارکرد فواره ـ1ـ9
 هانماها و حوضگیري آبکشي و رسوبلجن ـ2ـ9

ها و ضايعات و شده شامل: نظافت کامل و شستشو و خارج نمودن تمام لجناعلامهاي طبق دورهبا نظر ناظر و  ـ1ـ2ـ4
 شدههاي اعلامانتقال به مكان

 طور مستمر و روزانهنما بهنظافت سطح آب ـ3ـ9
 مر و دائم موتورخانه و تابلو برقنظافت مست ـ1ـ2ـ4
اقدام  طور ماهانه و در صورت خرابيکاري، به، روغنيکار سيشامل گر پمپ آب ها مستمرو سرويس بازديد  ـ2ـ2ـ4

  به تعمیر و... نمايد.
 نمودن تابلو توسط افراد متفرقه اکیداً جلوگیري گردد. يکاراز دست ـ2ـ2ـ4
موقع کلیه خسارات به عهده آسیب ناشي از عدم اقدام بهنما )در صورت هرگونه زدگي آب آبجلوگیري از يخ ـ3ـ2ـ4

 باشد(پیمانكار مي
درياچه و  نما، حوض، برکه و استخراطفال و کارگران مجموعه( به داخل آب ژهيوجلوگیري از ورود اشخاص )به ـ5ـ2ـ4

ف است تدابیر اين بند پیمانكار مكل يدر اجرا باشد(.)در صورت هر نوع حادثه مسئولیت آن بر عهده پیمانكار مي
 در محل قرار دهد. را نگهباني ،احتیاطي و امنیتي را رعايت نمايد و در مواقع لزوم

 غیره منظور انبار وعدم استفاده از موتورخانه، به 6-2-15 
 داخل موتورخانه ضرورت دارد. ييتأمین روشنا ـ4ـ9
از جاري شدن آب در معابر و صورت مستمر جهت جلوگیري ها بهها و تنظیم آنها و نازلگیري لولهرسوب ـ5ـ9

 هادانیم

 يتو حوضهاي حفظ، چراغ ـ6ـ9

 هانگهداري چاهـ 10
 ساعته( 23ها )چاه يروزکارکرد شبانه ـ1ـ11
کاري، روغن کاري و تعمیر  به صورت به طور مستمر شامل گريس تابلو برق  ،پمپ ،الكتروموتورو نگهداري حفظ  ـ2ـ11

 خسارت گردد بعهده پیمانكار مي باشد.و هر گونه  سهل انگاري که موجب  رفع عیب جهتماهیانه 
 تأسیسات برقي و کنتورها و رعايت کلیه موارد ايمنيو نگهداري حفاظت  ـ3ـ11
 و با نظر کارفرماهاي پوسیده )حسب مورد( تعويض لوله ـ4ـ11
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 روزانه ،نظافت کلي ـ5ـ11
به انجام  پیمانكار موظف است نسبت به جلوگیري از برداشت غیر قانوني آب توسط افراد متفرقه اقدام لازم را ـ6ـ11

 رساند و در صورت مشاهده جريمه منظور میگردد .
پیمانكار موظف  جهت حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده پیمان به مشكل آبي مواجه گردد چنانچه به هر دلیلي ـ7ـ11

 تحويلي را با نظر دستگاه نظارت توسط تانكر آبیاري نمايد.محدوده است مناطقي از 

 ايل بازي کودکان و عمليات ترميمی شامل:ها و وسنگهداري و نگهبانی زمينـ 11
 شدهنصبتجهیزات از و نگهداري حفاظت  ـ1ـ11
 )حسب مورد( تجهیزاتتعمیر  ـ2ـ11
 طور مستمر وسايل بازي مراقبت و تعمیر به ـ3ـ11
و نقص در  هرگونه خرابي وسايل بازي يطورکلبازي و يا پارگي زنجیر و به ليدر صورت شكستگي و يا نقص وسا ـ4ـ11

صورت عواقب ناشي  در غیر ايننسبت به تعمیر يا تعويض آن اقدام نمايد پیمانكار موظف است سريعاً  ها،پوشکف
، تعمیر نیاز به زمان داشته باشد کهيباشد و درصورتبروز هرگونه حادثه به عهده پیمانكار مي واز عدم بي توجهي 

در اجراي اين  مودن افراد جلوگیري نمايند.بازي را حصارکشي نموده و از استفاده ن ليپیمانكار موظف است وسا
سلامت وسايل بازي آن را در امنیتي را درهرحال رعايت و با علم به احتیاطي و بند پیمانكار موظف است تدابیر

 ديگران قرار دهد. اریاخت
 پايان برسد.روز و نظافت کلي بايد مطابق نظافت بوستان به طور مستمر در تمام ساعت شبانهنظافت فضاي بازي به ـ5ـ11
نسبت به  بلافاصلهها پوشدر صورت تخريب کفها بوده پوشبه حفظ و نگهداري و حراست از کفپیمانكار موظف  ـ6ـ11

 صورت مستمر اقدام نمايد.تي به با استفاده ازها پوشنسبت به تمیز نمودن کف تعويض آن اقدام نمايد ضمناً
 سيکاري و گربازي بازديد و در صورت نیاز اقدام به روغن ليپیمانكار موظف است روزانه در تمام ساعت از وسا ـ7ـ11

 و رفع نقص نمايد. يکار
ها )ناشي از پوشکف ايمني وسايل بازي فايبرگلاس، پلاستیكي و و يسوزهاي ناشي از آتشکلیه مسئولیت ـ8ـ11

 باشد.پیمانكار( به عهده پیمانكار مي يانگارسهل

 بايد به صورت مستمر صورت پذيرد.گیر شستشوي وسايل بازي با مواد شوينده و جرم  ـ9ـ11

 
نسبت به تعمیر به واحد نظارت اعلام کند تا  بلافاصله یمانكار موظف است در صورت تخريب وسايل ورزشي پ -15 -11  

 .گردد. صورت استاندارد و تخصصي اقدامبهبازي وسايل 
 و عمليات ترميمی شامل: وسايل ورزشینگهبانی  ـ11

نمايد در صورت شكستگي وسايل نسبت به تعمیر آن اقدام پیمانكار موظف است در صورت تخريب وسايل ورزشي  ـ1ـ12
 اقدامات لازم صورت گیرد ساعت  72به مدت ورزشي را به نگهباني انتقال تا 

 بعهده پیمانكار مي باشد . ورزشيمراقبت وسايل  ـ2ـ12

 شدهنصبتجهیزات نگهباني   ـ3ـ12
روز و نظافت کلي بايد مطابق نظافت بوستان به پايان طور مستمر در تمام ساعت شبانهبه ورزشينظافت فضاي  ـ4ـ12

 برسد.
 سيکاري و گربازديد و در صورت نیاز اقدام به روغن ورزشي ليپیمانكار موظف است روزانه در تمام ساعت از وسا ـ5ـ12

 و رفع نقص نمايد يکار

 باشد.به عهده پیمانكار مي ورزشيل ايمني وساي و يسوزهاي ناشي از آتشکلیه مسئولیت ـ6ـ12

 شستشوي وسايل ورزشي با مواد شوينده و جرم گیر بايد به صورت مستمر صورت پذيرد . ـ7ـ12
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 ها و فضاهاي مسقف شامل:نگهبانی ساختمان ـ13
 روز و در تمام سطوحصورت روزانه در تمام ساعات شبانهنظافت فضاي مسقف به ـ1ـ13
 هاي اتاق نگهبانيپاك نمودن شیشه ـ2ـ13
، وسايل گرمايشي کرکرهپرده)يخچال،  ازیموردنتمامي لوازم بوستان ساختمان نگهباني پیمانكار موظف است جهت  ـ3ـ13

 .آمیزي و غیره( را با نظر دستگاه نظارت تأمین نمايد و سرمايشي، رنگ
 تأسیساتحفاظت  ـ4ـ13
 رد.صورت پذي طور مستمربهو رفع گرفتگي آبراه ها ها بام آنپشت ها ونظافت ساختمان ـ5ـ13
ها و ساير تجهیزات و وسايل واقع در محل پیمانكاري بر عهده پیمانكار بوده و رفع خطر از بناها و ساختمان ـ6ـ13

 جهیاجراي اين بند همواره نظارت و مراقبت مستمر داشته باشد، چنانچه درنت راستايپیمانكار موظف است در 
هاي حاصله بر عهده اجراي اين بند خسارت، ضرر و زياني به شخص و يا اشخاص ثالث وارد شود کلیه مسئولیت

 .پیمانكار است و کارفرما مسئولیتي نخواهد داشت
 هاها و آبخوريو تنديس هاها، سطل زباله، نردهمراقبت، تعمير نيمکت ـ14

تهیه لوازم و وسايل مورد نیاز بعهده ز برعهده پیمانكار و در صورت نیامناسب  تیفیآمیزي سالي يك نوبت باکرنگ ـ1ـ14
 مي باشد.کارفرما 

 شستشو و نظافت مستمر ـ2ـ14
بايست مطابق نظافت بوستان به اتمام برسد و نظافت مستمر و روزانه بايد هاي زباله مينظافت کلي داخل سطل ـ3ـ14

 انجام پذيرد.
 است. دستگاه نظارتشستشوي داخل و خارج سطل زباله طبق نظر  ـ4ـ14
 هاي زباله الزامي است.هاي سطلمحل اتصال و مفصل يکار سيگر ـ5ـ14
 هاي زباله با دستمال خیس هرروز صبح الزامي است.نظافت سطح خارجي سطل ـ6ـ14
هاي زباله سريعًا اقدام ها و سطلشده بر روي نیمكتپیمانكار موظف است نسبت به پاك نمودن کلمات نوشته ـ7ـ14

 .نمايد
 هاي زباله الزامي است.ر سطلد زبالهسهیاستفاده از ک ـ8ـ14
 باشد.شده مجاز نميبعد از تخلیه زباله استفاده از کیسه نو الزامي بوده و استفاده مجدد از کیسه مصرف ـ9ـ14
 ها اقدام گردد.بايست نسبت به تخلیه برف و باران از داخل سطلدر فصول سرد سال بلافاصله بعد از بارندگي ميـ 11ـ14

 باشد.پیمانكار مي عهده بهها گیري آبخورينظافت و جرم ـ1ـ15ـ13

 هانگهداري آلاچيق ـ15
 هانظافت مستمر داخل و خارج آلاچیق ـ1ـ15
 مراقبت ـ2ـ15
 هاجلوگیري از روشن نمودن آتش در داخل آلاچیق ـ3ـ15
 هاهاي آلاچیقسازي سازهچیني و حاشیهحفظ و مراقبت از سنگ ـ4ـ15
 ها جهت جلوگیري از خسارات واردهگشت زني و بازديد مستمر از آلاچیق ـ5ـ15
 به صورت مستمرها روشنايي حفاظت  ـ6ـ15
 سوزيجلوگیري از آتش رعايت کلیه مسائل ايمني و ـ7ـ15
 :هاي پمپاژنگهداري ايستگاه ـ8ـ15

 ساعت 23کارکرد  ـ1ـ8ـ15

 نظافت مستمر و دائم موتورخانه و تابلو برقتابلو برق  ،پمپ ،الكتروموتورحفاظت از  ـ2ـ8ـ15
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نسبت بلافاصله )در صورت خرابي  انهیطور ماهبه ،کاريروغني، کار سيبازديد مستمر و سرويس شامل: گر ـ2ـ8ـ15
 ساعت (. 72به تعمیر آن اقدام نمايد ) مدت 

 جلوگیري گردد. تابلو برق و تجهیزات ديگر داخل موتورخانه توسط افراد متفرقه اکیداً يکاراز دست ـ3ـ8ـ15
 عنوان انباري و يا محل تعويض لباس کارگرانعدم استفاده از موتورخانه به ـ5ـ8ـ15
 ي و کنتورها و رعايت کلیه موارد ايمنينگهداري سیستم برق و روشناي ـ6ـ8ـ15
 هاي پوسیده )برحسب مورد(تعويض لوله ـ7ـ8ـ15

 در صورت سهل انگاري بعهده پیمانكار مي باشد. ریتعم ـ8ـ8ـ15

 مخزن آب  ـ9ـ15
 در زمان آبیاري صورت مستمربه آب تانكرتوسط بوستان ياس  آب پر نمودن مخزن  ـ1ـ4ـ15
 حسب نیاز دستگاه نظارتو لايروبي طبق مخزن آب  شستشو و نظافت داخل  ـ2ـ4ـ15
تناسب موقعیت محل جهت جلوگیري از از هرگونه خطر احتمالي و اجراي تدابیر امنیتي به جلوگیري ـ2ـ4ـ15

مسئولیت عدم اجراي صحیح اين بند به عهده )سقوط افراد و اشیاء به داخل مخزن، طبق ضوابط ايمني 
 (.باشدپیمانكار مي

 جلوگیري از پرتاب اشیاء متفرقه به داخل مخزن ـ3ـ4ـ15
 آن هدر رفتاري صحیح از آب مخزن و جلوگیري از بردبهره ـ5ـ4ـ15
 صورت مستمرها و اتصالات خروجي مخزن بهمحافظت از لوله ـ6ـ4ـ15
 جريمه هدر رفت آب منظور خواهد شد. ،استفاده از آب شرب صورت پر بودن آب مخزن بوستان ياس  در ـ7ـ4ـ15

 نيروي انسانیتأمين پوشش مورد نياز  ـ16
جموعه خواهد بود. لذا با توجه به نظم و انضباط و حضور مديريت م نشانگرمحدوده عملیاتي پوشش کارگران در  ـ1ـ16

 کفش ،متوسط سالیانه چكمه، طوربهگرفتن پوشش مناسب جهت نیروها در نظر 
بايست با که مي شدهگرفتهاتیكت در نظر ماسك ودستكش، بادگیر، کلاه، لباس کار، 

در  شدهاعلامابق شرايط قرار گیرد. در غیر اين صورت مط مورداستفادهحفظ و نظافت 
 کسر خواهد شد. شدهنییتعجريمه  عنوانبهدفترچه پیمان هزينه آن 

 ازی، نسبت به تأمین نیروي انساني موردنمحدوده عملیاتي پیمانكار موظف است جهت حفظ و نگهداري  ـ2ـ16
اقدام نمايد )تمامي مطابق جدول پیشنهادي خود )کارشناس کشاورزي، کاردان، نیروي ماهر، نگهبان، کارگر( 

 نظارت باشند(. دستگاهعوامل بايستي مورد تأيید 
 پیمانكار موظف است نسبت به وضعیت ظاهري کارگران خودکنترل داشته باشد. ـ3ـ16
پیمانكار موظف است البسه مناسب باکار ارجاعي به کارگران و فصل کاري را با هزينه خود در اختیار آنان قرار  ـ4ـ16

 دهد.
 کارگران اقدام نمايد. يکارسبت به تأمین بهداشتپیمانكار موظف است ن ـ5ـ16

 .مي بايست نصب گردد به تشخیص دستگاه نظارت  اتیكت بر روي لباس کارگران  ـ6ـ16
منطبق با موازين بهداشتي  و غیره( قبول )کمد لباس، موکت وقابل مناسب و يغذا تهیه تأمین محل استراحت و ـ7ـ16

 باشد.جهت کارکنان به عهده پیمانكار مي

 خودروتهيه  ـ17

 
در طول سال ديده شده مي شبانه روزي با توجه به اين که  کمپرسي دار  نیسانوانت در رابطه با خودروهاي  ـ1ـ17

 .لحاظ گردد  ،بايست انجام کلیه خدمات رساني مربوط به آيتم هاي پیمان

  . مي باشد تهیه خاور بر حسب مورد به تشخیص دستگاه نظارت ـ2ـ17
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به همراه نیروي کارگري مورد نیاز جهت بارگیري و حمل بوده و محل پرداخت هزينه هاي  هر سرويس خاور  ـ3ـ17
 ) مهرگان ( تخلیه آن بايد با هماهنگي سازمان پسماند شهرداري قزوين مشخص گردد.

 شرکت و شبرنگ هاي مناسب تجهیز شو د.خودروهاي خدماتي پیمانكار بايد با نظر دستگاه نظارت  به آرم  ـ4ـ17

 

 تانکر ـ18
 ساعت( مي باشد. 23) روزشبانهبق نظر دستگاه نظارت در طول ساعت کار تانكرها مطا ـ1ـ18
 داشتن کارگر آبیار جهت هدايت آب تانكر، الزامي مي باشد. ـ2ـ18
 استفاده از شلنگ خرطومي جهت آبیاري بسترهاي فضاي سبز الزامي است. ـ3ـ18

 و آبیاري توسط شلنگ مناسب صورت پذيرد. بايست مجهز به پمپ آب باشدمي تانكر ـ4ـ18
با نظر دستگاه نظارت الزامي  هاآنو لوازم ايمني جهت تانكرها و نیروهاي کارگري  هشداردهنده علائمنصب کلیه  ـ5ـ18

 .باشديم
 هزار لیتر باشد. 12حداقل  ستيبايم شدهاستفادهظرفیت تانكرهاي  ـ6ـ18
 .باشديمزمان بارگیري تانكرها مطابق با نظر دستگاه نظارت  ـ7ـ18
 .باشديماز سوي دستگاه نظارت  اعلامبامطابق  هامجموعهو هر يك از رعايت میزان تخلیه تانكرها در هر مسیر  ـ8ـ18

 شود به عهده پیمانكار خواهد بود.هايي که آبیاري تانكر انجام ميپرداخت هزينه تانكر در ماه ـ9ـ18
 باشد که مبناي؛ کیفیت آبیاري و تأيید ناظر نیز ميشدههیتخلمبناي تأيید تعداد سرويس، علاوه بر تعداد تانكر ـ 11ـ18

 باشد.محاسبه تانكر حسب تشخیص دستگاه نظارت، روزانه يا هفتگي مي

 تانكر مورد استفاده بايد مورد تايید دستگاه نظارت باشد و تايیديه معاينه فني داشته باشد .ـ 11ـ18

 تانكر بايد بدون دود زايي و داراي ظاهر سالم و خصوصًا حفظ کیفیت بدنه در طول دوره فعالیت را داشت باشد .ـ 12ـ18

ضد آب و با    led هشدار چراغداراي حتماً بايد مجهز به شبرنگ مثلث خطر در عقب تانكر بوده و همچنین  تانكرـ 13ـ18
 متري را داشته باشد . 85از فاصله حداقل  به طور واضح  قابلیت روئیت نور

 آرم و نام شرکت بايد به صورت خوانا در طرفین تانكر درج گردد . ـ 14ـ18

 كار مي باشد .تهیه آب جهت آبیاري بعهده پیمانـ 15ـ18

تانكر بايد مجهز به درب مناسب در بالاي مخزن باشد که به هنگام حرکت از سرريز و هدر رفت آب به هنگام  ـ 16ـ18
 شروع حرکت و در طول مسیر جلوگیري گردد .

فسفري شب نما و همچنین پرچم حضور کارگران پرچم زن و آبیار  در زمان آبیاري با استفاده از لباس مناسب و  ـ 17ـ18
نما الزامي بوده و در صورت مشاهده کارگران با عدم پوشش مناسب طبق موارد ياد شده به منزله عدم  هاي شب

 درصد منظور مي گردد . 155جرايم دفترچه پیمان جريمه با بالاسري حداقل  3حضور نیرو بوده و مطابق بند 

 و لیلاند اکیدًا ممنوع مي باشد .سال بوده و به کارگیري تانكرهاي آيفا  15حداکثر عمر تانكر آبیاري بايد  ـ 18ـ18

اين صورت علاوه بر کسر آيتم روزانه و جريمه مضاعف بر آن موظف به شتشوو پاکسازي محل هايي است که بر اثر 
 نشت شیرابه از ماشین آلات خود آلوده گرديده است مي باشد.

 7پیمانكار موظف است هر شب )زمان مشخص شده از واحد نظارت (به تخلیه مخازن اقدام نموده و قبل از ساعت ـ 19ـ18
در اين امر علاوه بر کسر آيتم روزانه صبح تمامي مخازن ها تخلیه و به جايگاه انتقال داده شود در صورت قصور 

بابت انجام عملیات مر بوطه محاسبه نمي  کلیه عملكرد حمل تناژ آن روز ابطال و هیچ گونه حق الزحمه اي
 .نیز منظور مي گرددجريمه گرددو 

در صورتي که مي باشد .پیمانكار موظف است نسبت به تامین ماشین الات جايگزين )پشتیبان (تمامي تمهیدات ـ 21ـ18
با هیه کار فرما ماشین الات مورد نظر راتبلافاصله جهت انجام عملیات مربوطه ماشین الات ،جاگزين ننمايد 

 درصدي بالاسري هزينه محاسبه و از صورت وضعیت کسر مي گردد.)صد ( 155
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 سمپاشی )درختان سطح مجموعه پيمان(  14

لانسه با لانسهاي مه پاش ) پودري ، افشان ، انژکتوري(  2پیمانكار موظف است نسبت به تهیه سمپاش تراکتوري  -22-1

 اقدام نمايد.

نفر جهت سمپاشي و  2.  به کار گیردنفر کارگر جهت سمپاشي  2پیمانكار موظف است به هنگام سمپاشي تعداد  -22-2

 يك نفر جهت رعايت موارد ايمني و پرچم زني .

پیمانكار موظف است نسبت به رعايت موارد ايمني و استانداردهاي مورد نیاز جهت تراکتور )سم پاش( و نفرات اقدام  -22-2

کلاه مجهز به چراغ هد و  –شیر خوراکي  –ماسك  –باتوم نوري  –لباس شبرنگ دار  –زم را به عمل آورد . )چراغ گردان لا

 نور افكن و غیره(

به میزان لیتري،  2555هر تانكر  ه ازايگردد . )دز مصرفي ب نوع و دز مصرفي سم از طريق دستگاه نظارت ابلاغ مي -22-3

لیتري(  2555لیتر سم در تانكر  8)مجموعا در نظر گرفته شده است در هزار 5/2تماسي سم و  در هزار 5/1 سم سیستمیك

 (.گردد متعاقباً از سوي دستگاه نظارت تعیین مينوع سم و دز مصرفي پاشي ديگر آفات و براي سم

باشد و در صورت  مي لیتر 2555هزينه بر مبناي ظرفیت  جهت عملیات سمپاشي و برآورد پیش بیني شدهمخزن  -22-5

 لیتر محاسبه مي نمايد. 2555استفاده از مخازن با ظرفیت هاي متغیر توسط پیمانكار دستگاه نظارت بر مبناي ظرفیت 

باشد و پیمانكار موظف است برابر ساعت  به بعد مي 55/22اعلام ساعت سمپاشي با نظر دستگاه نظارت و از ساعت  -22-6

  اقدام به عمل سمپاشي نمايد .ارت اعلام شده از سوي دستگاه نظ

 پاشي حضور داشته باشدموظف است در زمان سمپیمانكار يا کارشناس معرفي شده از سوي پیمانكار  -22-7

 ازيتأمين ادوات موردن 
 دستگاه  2حداقل   (برقي موتوري و)سالم  زنماشین چمن ـ1
 عدد2    قیچي حاشیه زني ـ2
 عدد 5     قیچي باغباني ـ2
 عدد  2تعداد  بلند(بلند و دستهقیچي هرس )تیغه  ـ3
 عدد 2هر کدام    اره دستي )خشك بر وتر بر( ـ5
 دستگاه  1هرکدام  ترون زن موتوري وسانتي  65سانتي و  45اره موتوري  ـ6
تعدادهاي چكش و ...عدد 2، قلمعدد 2پتك، عدد 2کش، شنعدد 5کلنگ، عدد  5 بیل،عدد  25، ونغفرعدد  5تعداد   ـ7

 مطرح شده براساس حداقل و سالم اعلام گرديده است  
 برق و مرتبط با تأسیسات آب ليوسا ـ8
 حلقه سالم 15حداقل   شلنگ و سر آبپاش ـ4

 عدد 6 اسپرينگرـ 15
 عددسالم  1 پاش موتوريسمـ 11
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 عدد سالم 1 پمپ کف کشـ 12
 دستگاه آماده به کار  1 کمپرسينیسان ـ 12
 تلفن همراهـ 13
 دستگاه سالم  2) علف زن (  حداقل  حاشیه زن موتوري ـ 15
 دستگاه  1 دستگاه تهويه چمنـ 16
 دستگاه  1 زن تراکتوريچمنـ 17
 دستگاه  1 استفاده از کلتیواتور ـ 18
 دستگاه  2حداقل  پشتي و مكنده پاشسمدمنده، ـ 14
الزامي  دستگاه نظارتحسب مورد با ابلاغ  ،روزنگهداري استفاده از تجهیزات مكانیزه به در کلیه عملیات حفظ وـ 25

 باشد.مي

 کارکنانوچكمه  کار کفش ـ 21

 کلاه کار و عینك براي هرسـ 22

 دارچراغلباس مخصوص در شب به همراه کلاه ـ 22

 هاي اولیهجعبه کمكـ 23

 ينشانآتشکپسول ـ 25

 پروژکتور شارژي دستيـ 26

 هشداردهندهي و علائم قندکلهـ 27

 (barبار) 125حداقل  واتر جتـ 28

 دستگاه آماده به کار 15چهار چرخ جهت جمع آوري لجن و ..حداقل ـ 24

 دستگاه سالم  1سواري حداقل  سیكلتموتورـ 25

پیمانكار موظف است  ،باشد و در صورت لزوم وسايل ذکر شده در دفترچه پیمان حداقل وسايل مورد نیاز مي - 1تبصره 
 نسبت به تامین ادوات بیشتر با نظر دستگاه نظارت اقدام نمايد .

وسايل و پرسنل با نظر دستگاه نظارت اقدامات لازم  هت بازديد ادواري از کلیه ادوات،باشد ج پیمانكار موظف مي - 2تبصره 
و کلیه موارد مربوط به پیمان  لازم يه ذکر است بازديدهاي ادواري حداقل يك بار در ماه انجام خواهد گرفت را به عمل آورد .

مي در سر فصل جرايم همین دفترچه هاي مربوطه و مشمول جريمه  که نیاز به بازديد دارند مشمول اين موضوع مي باشد
 شود .
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 شرايـط ويـــژه
الشعاع قرار دادن کل موضوع قرارداد موجب تحت ،با توجه به اينكه صحیح انجام ندادن هر يك از بندهاي کاري ـ1

 باشد.مي شدهانجامها بر اساس کمیت و کیفیت کار لذا کلیه پرداختگردد، مي

شامل تعداد نیروي پیشنهادي پیمانكار محسوب نگرديده و اين تعداد و نماينده پیمانكار آب  تانكر رانندهکلیه نیروها:  ـ2
 باشد.نیرو صرفًا مشمول کارگر، نگهبان و سرکارگر مي

مي باشد که يك نفر کارگر نگهبان ) سرايدار ( نفر  2تعداد در طول پیمان  نیرو ماهیانه شب کار تعداد حداقل  ـ2
و  نفر  4 وتعداد نیروي روزکاري قديم جنب آتشنشاني و يك نفر کارگر نگهبان بو ستان ياس مي باشد  شهردار

نفر  1ساعت  در مزارشهدا  12سنل روزکار پر ونفر يك کار تعداد کارگر جوشكار تعداد يك نفر و کارگر برق 
  نفر 17کل نیرو هاي فوق عدادت مي باشد در نگهباني شهرداري نفر  2وکارگر نگهبان شیفت صبح و عصر وشب 

درصد حقوق و  25با افزايش  1351در محاسبه حقوق ومزايا ي پرسنل در سال  مي باشد . ( هفده نفر) 
درصد حقوق و مزايا شهرداري  25در نظر گرفته شود. در صورت افزايش بیش از  1355مزاياي نسبت به سال 

شده از طرف قانون کار نسبت به حداقل نیرو اعلام شده  نسبت به پرداخت آن بر اساس حقوق و مزاياي اعلام
درصد شهرداري از صورت وضعیت  25محاسبه و پرداخت مي نمايد و در صورت افزايش حقوق کمتر از 

 پیمانكار مبلغ مورد نظر را طبق قانون کار محاسبه و کسر مي نمايد.

  *: کارگر برق و کارگر جوشكار و نیروهاي کارگر نگهبانان شهرداري  لازم به ذکر است تبصره
مي بايست داراي گواهي نامه رانندگي بوده که در زمان نیاز در امر رانندگي مورد استفاده  کار 

در زمان رانندگي  پیمانكارموظف است  مالي  قرار گیرند در صورت هرگونه کوتاهي و خسارت
ما نسبت به رصورت کارفنسبت به تعمیر وسیله نقلیه مورد تحويل اقدام نمايد در غیر اين 

صورت  درصد بالاسري از 25تعمیرات اقدام نموده و هزينه  صورت گرفته طبق فاکتور را با 
  کسر مي نمايد .ارائه شده از سوي پیمانكار وضعیت

سه کار کاملا مشابه طي پنج  هداري فضاي سبزاين شهرداري بايد حداقلشرکت کنندگان در مناقصه حفظ و نگ
 .واسناد مربوط به ان شامل قرارداد وصورتجلسه تحويل را ارايه نمايند   باشندسال گذشته 

برحسب  تواندمي شدهنمرات داده  نگهداري هاي حفظ ودر صورت کوتاهي پیمانكار به هر میزان در هر يك از بخش ـ3
 عدم انجام کل آن بخش محاسبه گردد.

ا اقدام آبیاري و سم پاشي و .. ) امور محوله در فضاي سبز (  بهپیمانكار موظف است طبق برنامه زمانبندي شده نسبت  ـ5
 نمايد.

امور حفظ ونگهداري شدن  انجام مديريت و بهتر پیمان تمام وقت جهت  دوره  در طوليا نماينده مقیم پیمانكار  حضور  ـ6
 .الزامي است فضاي سبز

 پیمانكار موظف است در زمان بارش برف و بارش باران سريعا جهت جلوگیري از خسارت  وآبگرفتگي و....اقدام نمايد.  ـ7

 در هر زمان نیاز به حضور مدير عامل شرکت باشد پیمانكار موظف است در شهرداري حضور داشته باشد. ـ8

بهار از سوي واحد نظارت حداقل سه دستگاه  پیمانكار موظف است جهت علف زني زمین هاي خالي اعلام شده  در فصل ـ4
 اقدام نمايد. و با نیروي ماهر علف زن آماده به کار

منظور رفع نواقص و تجديد يا در صورت عدم اجراي هريك از مفاد قرارداد و يا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت بهـ 15
گردد کارفرما به هر ترتیبي که مقتضي بداند رأسًا در مدتي که براي پیمانكار تعیین مي ،شده معیوباصلاح کارهاي انجام

 .نمايددرصد از اولین پرداخت به پیمانكار کسر مي 155اضافه هاي مربوطه را بهمعايب و نواقص کار را رفع و جمع هزينه
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را  هادانیهاي سطح ريفوژها و مگیاهان پرچیني و زباله هاي و هرس يزني و علف زنپیمانكار موظف است ضايعات چمنـ 11
 در محلي که سازمان پسماند مشخص مي نمايد تخلیه کنند .و  آوريهاي پلاستیكي جمعدر کیسه

 باشد. کارمي به عهده پیمانكار رهیقوانین مرتبط و غ هیتأمین اجتماعي و کل رعايت قوانین و مقررات قانون کار وـ 12
نیروي  واگذارشده و پیمانكار موظف است با توجه به حجم کاري و به پیمانكاربا حداقل نیرو  پیماني  صورت حجمي وبه

 .شرايط عمومي اقدام و حقوق و مزاياي قانوني کارگران را پرداخت نمايد نسبت به اجراي قرارداد و ،ازین مورد کار
حل اختلاف و تشخیص و جبران  يهاتأیآراء هاجزاء  به شكايات کارگران و پرداخت حقوق و ييدرهرحال پاسخگو

 مسئولیتي نخواهد داشت. گونهچیهشهرداري باشد و خسارات به عهده پیمانكار مي
ي داخل اسناد مناقصه توسط پیمانكار هابرگهتكمیل کلیه  باشد.ارائه برآورد و آنالیز قیمت در پیشنهاد قیمت الزامي ميـ 12

 گردد.تلقي مي و مخدوش ، اسناد ناقصهابرگهو در صورت عدم تكمیل  بوده الزامي
بايست توسط پیمانكار تنظیم و به دستگاه نظارت ارائه گردد که پس از اي، ميهاي دورهدر آيتم تیوضعصورتارائه ـ 13

هیچ  شهرداريتأخیر صورت گیرد تیوضعصورتباشد و چنانچه در ارائه تأيید دستگاه نظارت قابل پرداخت مي
 مسئولیتي در اين مورد ندارد.

باشد، حسب تشخیص دستگاه نظارت معادل درصد  75 که میانگین نمرات يك آيتم در طول ماه کمتر از درصورتيـ 15
 باشد.صدور يك اخطار مي

 شود.آب مي شامل شرايط هدر رفت ،هاي داراي آب خام بدون توجیه مستدلاستفاده از آب شرب در مجموعهـ 16
هاي اعلامي از هاي مختلف مجموعه برابر دستورالعملساعات آن در قسمت سمپاشي و ربوط به آبیاري وکلیه امور مـ 17

 سوي دستگاه نظارت خواهد بود.
شود معترض باشد، مكلف نماينده کارفرما تنظیم مي لهیوسکه به ييهاتیوضعهرگاه پیمانكار نسبت به نمرات و صورتـ 18

 اعلام کند تا مورد رسیدگي قرار گیرد. ساعت به واحد نظارت کتباً 23در ظرف مدت است اعتراضات خود را با ذکر دلیل 
 عدم حضور روزانه پیمانكار جهت دريافت صورت وضعیت روزانه به معناي تايید آن میباشد .بديهي است 

از سوي واحد نظارت است و چنانچه به هر دلیلي لازم شود عملیاتي  شدهابلاغي هادستورالعملپیمانكار موظف به اجراي ـ 14
با اجراي آن، با  زمانهمي ابلاغي و يا شرايط خصوصي قرارداد منظور نشده؛ لازم است هادستورالعملاجرا گردد که در 

 هماهنگي و دستور دستگاه نظارت، مستند به دستور کار گردد.

 .فقط نسبت به کاشت  اقدام نمايد بايد اقدام نمايد. در اين صورت پیمانكار  تواند نسبت به تهیه گليکارفرما مـ 25

ي و حضور حداقل ریکارگبهالزام پیمانكار به رعايت  منزلهبهدر اسناد مناقصه توسط پیمانكار  شدهينیبشیپتعداد نیروي ـ 21
اد با نظر کارفرما تا ايجاد شرايط باشد. بديهي است بسته به شرايط و حجم عملیات اين تعدنیرو در فصول مختلف مي

 باشد.مي شيافزاقابلمطلوب در نگهداري مجموعه به تعداد لازم 

تمامي حوادث ناشي از اين به امور حفظ و نگهداري فضاي سبز و مسئولیت  تأمین ايمني در خصوص کلیه موارد مرتبط ـ 22
 باشد.پیمانكار مي به عهدهبند 

مشمول بند جرايم خواهد  صورت نياغیر  در باشد.آبیار ماهر در محل آبیاري الزامي ميبه هنگام آبیاري، حضور کارگر ـ 22
 شد.

کامل  صورتبهاز سوي کارفرما  تیوضعصورت مبلغ پیمانكار موظف است تا سه ماه حقوق کارگران مجموعه را در صورت عدم پرداخت ـ23
 پرداخت نمايد.

 باشد.ماهیانه مي صورتبه، تیوضعصورتنحوه محاسبه ـ 25

هايي که مربوط به امور پیمان باشد، مي بايست جهت تعريف  صورت وضعیت از طرف پیمانكار يا درخواست تنظیمدر ـ 26
 موضوع از رديف جداول و کدهاي آن استفاده شود.

 خواهد شد.بررسي ها معاملات شهرداري  نامهنيیآ 28موضوعات اختلافي بین کارفرما و پیمانكار مطابق با ماده ـ 27

 ، با احتساب ضريب کمي و کیفي خواهد بود.تیوضعصورتمبناي محاسبه عملكرد پیمانكار در ـ 28
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لامپ، تعويض )  تعويض خريد و  تعمیر و ها که شامل هاي مربوط به پايه چراغدر خصوص آيتم روشنايي، کلیه هزينهـ 24
 گردد.اي پرداخت نمياگانهعهده پیمانكار بوده و بابت آن هزينه جدبه  ( ترانس، تعويض حباب 

، سم پاشي و ....که توسط ماشین )تانكر آبیاري و...( از سوي دستگاه نظارت يا بروز  يید کیفیت آبیاريدر صورت عدم تأـ 25
از نظر کمي و کیفي اختلال ايجاد نمايد، کارفرما راسًا فضاي سبز امور که در ادامه روند فعالیت هر گونه عیب و نقصي 

 از صورت وضعیت پیمانكار کسر مي درصد  155به میزان  نموده و با هزينه بالاسريماشین مورد نیاز اقدام به تهیه 
 نمايد .

ارت ابلاغ مي گردد طريق دستگاه نظکار مطابق دستورالعملي که از  و پايان زمان شروعو  میزان روزانه تانكرهاي آبیاري ـ 21
 مربوطه  جرايم   رديف هايعلاوه بر کسر آيتم الزامي بوده و چنانچه در هر روز مطابق نظر دستگاه نظارت اقدام نشود

 اعمال مي گردد.نیز 

با توجه به اينكه در فاصله برگزاري مناقصه تا عقد قرارداد امكان توسعه فضاي سبز وجود دارد، آمار مربوطه در زمان ـ 22
 قرارداد به آمار اولیه هر مجموعه اضافه مي گردد.عقد 

محاسبات و تايپ اعداد احتمالًا اشتباهي صورت گرفته باشد، کارفرما  جهیدرنتچنانچه در آمار و همچنین  نکته مهم:
نخواهد  رگذاریتأثقرارداد  %25نمايد و در افزايش يا کاهش نسبت به اصلاح آن اقدام و به پیمانكار ابلاغ مي طرفهكي صورتبه

 بود.

 

 شرايط شرکت در مناقصه داشتن رضايت نامه کتبی از کار فرما هاي قبل حداقل دو مورد می باشد.   ـ33

انجام کاري را نمايد که جزء وظايف پیمانكار بوده و پیمانكار  يا اعلام  در صورتي که دستگاه نظارت به پیمانكار ابلاغـ 23
در اين زمینه راسا اقدام کرده و مبلغ کار صورت گرفته را شهرداري نسبت به انجام اقدام ننمايد علاوه بر اعمال جريمه، 

مي نمايدواز صورت  اختاز صورت وضعیت پیمانكار کسر نموده و مطابق فاکتور ارائه شده به ارائه کننده فاکتور پردرا 
 .) صد (در صد بالاسري کسر مي نمايد  155وضعیت پیمانكار با  

سمپاشي چمن، گلهاي فصلي، رزکاريها، درختان و درختچه ها و کلیه مواردي که نیاز به سم پاشي دارد مطابق جدول ـ 25
 اقدام خواهد شد. 25

موجود در   2و  2، 1بايست مطابق فرمهاي شماره  ارائه هرگونه صورت وضعیت از طرف پیمانكار به واحد نظارت ميـ 26
 دفترچه پیمان ارائه گردد. در غیر اين صورت قابل قبول نمي باشد.

نكار به کارفرما الزامي ارائه لیست فیش واريزي حقوق و بیمه پرسنل ماه قبل شرکت جهت دريافت مبلغ صورت وضعیت ماه جاري توسط پیما ـ27
 .مي باشد.

 به پیمانكار منوط به ارائه فاکتور رسمي اداره دارايي بعد از تايید صورت وضعیت ماهیانه مي باشد.پرداخت ارزش افزوده ـ 28

 ا صورت وضعیت جداگانه اعمال گردد.هرگونه کاهش و افزايش سطح مربوط به قرارداد بـ 24
 

تمامي آيتم هايي که در بخش مبلغ نهايي کارفرما صفر نموده است به اين معني میباشد که در صورتي که بنا به ـ 35
نیاز به انجام آن توسط پیمانكار منتخب باشد ، کارفرما طي ابلاغ رسمي انجام آن رديف ها را از تشخیص کارفرما 

 پیشنهادي   مي باشد .قیمت در آن حوزه با پیمانكار مي خواهد و پیمانكار نیز موظف به ارائه خدمات 

 مي باشد . مانكاریآب و برق به عهده پ يو شبكه ها ساتیملزومات ، تاس هیاز کلحفاظت ـ 31

موظف است علاوه بر  مانكاریاپراتور پ يو سهل انگار ياریهنگام آب ايدر اثر حوادث  ابانیدر صورت نشت آب به داخل خـ 32

 تیدر صورت بروز حوادث مسئول ستیهياقدام کند بد رینفر پرچم زن در مس كيرفع خطر نسبت به مستقر نمودن 

 باشد . يم مانكاریموارد به عهده پ هیکل

-1007-1006-1005-1004-1001-1007-1006-1005-1004-1001-1001 يشامل کد ها مانکاريروزانه پ یموظف يها تميآ هيصوص کلدر خ -53

1008-1009-1010-1011-1011-1013-3001-3003-3004-3005-3006-3007-3008-4001-4003-5001-5001-5003-5004-5005-5006-
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موظف است مطابق  ارکنپيما -–5007-5008-6001-6001-6003-6004-8001-11001-11001-11003-1004-11005-11006-11007-13001-14001

 . دينماواحد نظارت اقدام  یدستور کار ابلاغ

 باشد . یم مانيدفترچه پ يروزانه ( درانتها cpmروزانه )  يمطابق برنامه زمان بند 53شده بند  ادي: موارد  حاتيتوض

و نسبت به عمليات مورد نظر اقدام نموده ، پس از ابلاغ دستگاه نظارت  است  پيمانکار موظف روز نمی باشند  365در خصوص آيتم هايی که  – 54

تاييد از سوي واحد  پس از  به همرا ه صورت وضعيت ماهيانه به واحد مذکور ارائه ، که جدول صورت وضعيت آنرا طبق قيمت پيشنهاد شده در 

  قابل پرداخت خواهد بود. نظارت 
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 رائمج
در اسناد مناقصه مبلغ  با تشخیص ناظر شدهينیبشیپاز حداقل تعداد  درشبانه روز تانكربه ازاي کسري هر سرويس  ـ1

 گردد.ريال جريمه منظور مي 555/555/1

 555/555/3تعیین شده است، به ازاي هر سرويس مبلغ شهرداري در صورت عدم تخلیه تانكر در محل هايي که توسط  ـ2

 ريال جريمه منظور مي گردد.

توسط پیمانكار )با تشخیص دستگاه نظارت(،  شدهينیبشیپبه ازاي کمبود هر نفر کارگر و آبیار تانكر از حداقل تعداد  ـ2

 گردد.همان روز پیمانكار کسر مي تیوضعصورتريال از 555/555/2مبلغ 

 گردد . ريال جريمه منظور مي 555/555/2در صورت عدم حضور  آبیار در محل آبیاري مبلغ  ـ3

جريمه  محاسبهصورت عدم گزارش پیمانكار در خصوص خسارت به فضاي سبز در کلیه نقاط محدوده پیمان علاوه بردر  ـ5

 گردد . منظور مي جريمه عدم گزارش  ريال 555/555/2 مبلغ کمیسیونخسارت توسط 

هر يك از خدمات ارائه نشده مبلغ   در صورت عدم انجام هر يك از خدمات سرويس بهداشتي و آبخوري به ازاي ـ6

 گردد.جريمه علاوه بر کسر آيتم منظور مي ريال 555/555/1

ريال به عنوان 2 /555/555در صورت بسته بودن درب سرويس هاي بهداشتي بدون هماهنگي دستگاه نظارت مبلغ  ـ7

 جريمه منظور خواهد شد.

 555/555/2مبلغ و عدم استفاده هر يك از وسايل حفاظت فردي پرسنل در صورت نامناسب بودن وضعیت ظاهري  ـ8

 گردد.ريال جريمه به ازاي هر نفر منظور مي

 ريال جريمه منظور مي گردد.555/555/2عدم تامین دست ازار مورد نیاز پرسنل اجرايي مبلغ  ـ4

 555/555/2دفترچه روزانه مبلغ در شرايط خصوصي و فني اين  ذکرشدهبه ازاي کمبود و يا خرابي هر يك از ادوات ـ 15

 ريال جريمه منظور خواهد شد.

 ريال جريمه منظور مي گردد. 555/555/2در صورت استفاده از علف زن موتوري بدون حفاظ مبلغ ـ 11

ريال جريمه 555/555/3جهت هرگونه عدم رعايت موارد ايمني از سوي پیمانكار حسب تشخیص دستگاه نظارت مبلغ ـ 12

 منظور خواهد شد.

ريال  555/555/5صورت عدم پاکسازي زمین هاي خالي محدوده شهرداري بر اساس زمان مشخص شده مبلغ در ـ 12

 جريمه منظور مي گردد.

نفر نیروي علف زن درمحدوده عملیاتي اعلام شده در فصل بهار به ازاي هر نفر به هر  2در صورت مشغول نبودن تعداد ـ 13

 ظور مي گردد.ريال جريمه من 555/555/2دلیلي روزانه  مبلغ 

 جايگزيني خودروهاي جديد بدون اطلاع کارفرما در هرشیفت کارکرد درآن شیفت محاسبه نمي گردد.ـ 15

ريال جريمه منظور مي گردد.تاخیر هر يك از  555/555/5عدم تخلیه کامل و حمل پسماند داخل مخازن مكانیزه مبلغ ـ 16

 منظور میگردد. ريال جريمه  555/555/2ماشین آلات در شروع شیفت کاري مبلغ 

 ريال جريمه منظور مي گردد. 555/555/5انهار زير پل ها و آبروها مبلغ عدم دفع آبگرفتگي جويها ـ 17
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و و روي ريل هاي تردد خودرو هاخیابان هاي اصلي و نمك پاشي  ) زير گذرهاي ، ماسه  عدم برف روبي و يخ زدايي ـ 18

به موقع از محذدوده قرارداد صورتي که به موقع انجام نگیرد . خیابان هايي که  از سوي واحد نظارت اعلام مي گردد در

 مي گردد.منظور ريال جريمه  555/555/15مبلغ 

ريال جريمه 555/555/15حمل ، ماسه ، نمك پاشي در مواقع بارش برف مبلغ حضور نیسان کمپرسي جهت عدم ـ 14

 منظور مي گردد.

ريال جريمه منظور مي  555/555/1عدم تحويل وسايل حفاظت و لباس متحدالشكل به تعداد هر يك نفر پرسنل  مبلغ ـ 25

 گردد. 

ريال جريمه منظور مي  555/555/5تخلیه خاکروبه و زائدات خودروي مكانیزه جاروب در محل هاي غیر مجاز مبلغ ـ 21

 گردد.

ريال جريمه منظور مي  555/555/1شده  هر کیلوگرم مبلغ  عدم جمع آوري و حمل پسماند  عفوني بي خطر سازيـ 22

 گردد.

هر مورد مبلغ  لجن کش ناسالم و استفاده از چهار چرخ لجن )لجن کش (، عدم نظافت  چها چرخ لجنعدم استفاده ازـ 22

 ريال جريمه منظور مي گردد. 555/555/1

 ريال جريمه منظور میگردد. 555/555/2مبلغ جاروب و غیره و تخلیه در چهارديواري ها هر مورد آتش زدن ضايعات ـ 23

 ريال جريمه منظور مي گردد. 555/555در هر روز مبلغ و ماشین پرس زباله و غیره .. نداشتن جاي پارك جاروب ـ 25

 ريال جريمه منظور مي گردد. 555/555/1سد معبر وسايل و لجن و ....هر مورد مبلغ ـ 26

 ريال جريمه منظور مي گردد. 555/555/1مبلغ روزانه ت کارگران براي تعويض لباس و استراحمكان مناسب نداشتن ـ 27

ريال  555/555/2خارج شدن خودروهاي حمل زباله مكانیزه و سنتي بر اساس مسیرهاي مشخص شده هر مورد مبلغ ـ 28

 جريمه منظور مي گردد.

جريمه منظور مي ريال  555/555/1عدم استفاده از پوشش روي محموله و نقص درب عقب به ازاي هر مورد مبلغ ـ 24

 گردد.

 ريال جريمه منظور مي گردد. 555/555/1آويزان کردن ملزومات و کیسه هاي مواد بازيافتي در اطراف خودرو مبلغ ـ 25

ريال جريمه منظور  555/555/1حمل نخاله و پسماند بیش از ظرفیت خودرو و ريخت و پاش در مسیر هر مورد مبلغ ـ 21

 مي گردد.

 ريال جريمه منظور مي گردد. 555/555/1عدم نصب چادر و توري بر روي خودروي حمل نخاله و ضايعات مبلغ  ـ 22

يا عدم  کارفرماي درخواستي توسط هاگزارشدر صورت عدم حضور پیمانكار در مواقع درخواستي و يا عدم ارائه ـ 22

 گردد.ر ميريال جريمه منظو 555/555/2پاسخگويي پیمانكار به تلفن همراه، مبلغ 

در غیر از ساعات  نماآباز سوي واحد نظارت و روشن ماندن  شدهاعلامدر ساعات  نماآبدر صورت عدم روشن نمودن ـ 23

 گردد.ريال جريمه منظور مي 555/555/2علاوه بر کسر آيتم، مبلغ  شدهاعلام

 555/555/2مبلغ  هارفلكهیشو در صورت نشتي جريمه ريال  555/555/5در صورت هدر رفت آب به هر عنوان مبلغ ـ 25

 گردد.منظور ميه بر کسر آيتم ها ريال جريمه علاو
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مبلغ محدوده تحت پوشش در روشنايي  هر شعلهخاموشي  در صورتعدم اطلاع به واحد نظارت )واحد خدمات شهري ( ـ 26

 منظور خواهد شد. تميکسر آريال جريمه علاوه بر 555/555/1

ريال جريمه منظور  555/555/2تأخیر مبلغ  هرروزدر صورت خرابي وسايل بازي، ورزشي و فوم، به ازاي تعمیر عدم ـ 27

 گردد.مي

ريال جريمه  555/555در صورت بروز تنش در گیاهان حاشیه و ريفوژ به ازاي هر متر طول علاوه بر کسر آيتم، مبلغ ـ 28

 گردد.منظور مي

و برنامه ابلاغي توسط دستگاه نظارت،  دشدهیقعملیات که در بندهاي دفترچه پیمان  هرگونهدر صورت عقب بودن انجام ـ 24

صورت کمبود هر نفر نیرو  و درتوسط دستگاه نظارت خواهد بود  شدهابلاغنیروي مازاد  تعداد  يریكارگب بهپیمانكار ملزم 

 ريال جريمه منظور خواهد شد. 555/555/3، مبلغ شدهابلاغدر روز از تعداد 

عمومي  هاينارضايتي ارائه گزارش مكتوب از وجود معضلات و مشكلات فرهنگي، سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، امنیتي وـ 35

الزامي بوده و شهرداري صورت مستقیم به واحد حراست در اسرع وقت به هادانیها و مدر سطح حوزه استحفاظي بوستان

 گردد.ريال جريمه منظور مي 555/555/3مبلغ  ،ارسال نگردد گزارش در همان روز اتفاق به واحد حراست کهيدرصورت

 ريال،555/555/5، مبلغ در صورت ورود دستفروش ها به هر يك از مجموعه ها و عدم برخورد مناسب توسط پیمانكارانـ 31

 .منظور مي گردد. جريمه 

 .گردد ريال جريمه منظور مي 555/555/2کاري( مبلغ )آيتم چمن 2-6-1در صورت عدم اجراي بند ـ 32

اجاره دريافت ننموده و عدم  عنوانبهگونه وجهي یچهفضاهاي کاري )فضاهاي مسقف( بابت در اختیار قرار دادن کارفرما ـ 32

 باشد.ريال مي 555/555/2توسط پیمانكار مشمول جريمه روزانه  کاري مرتبط با اين فضاها وظايف شرح اجراي

در هنگام استفاده از علف زن هاي موتوري چنانچه در زمان استفاده هرگونه خسارتي به درختچه ها و درختان وارد آيد ـ 33

 ريال جريمه منظور مي گردد. 555/555/3از مبلغ 

ي نیروي ریکارگبهتواند با ي کارها، کارفرما ميروزرسانبهدر صورت عدم انجام عملیات ابلاغي توسط دستگاه نظارت وعدم ـ 35

درصد  155هاي مربوطه را با محاسبه نمودن کار در محدوده پیمان پس از برآورد، هزينه روزبهپشتیبان و اماني و 

 نمايد.سلب مي از خودپیمانكار کسر نمايد و پیمانكار حق هرگونه اعتراض را  تیوضعصورتبالاسري از اولین 

علاوه بر ضمن انجام کار باقي مانده ، کارفرما  عهدات و وظايف محوله عدم اقدام به موقع پیمانكار در انجام تدر صورت ـ 36

 درصد بالاسري از پیمانكار کسر مي گردد.   25با ها در آيتم نشدهانجامکسر آيتم و بهاي خدمات 

 ن و بارا مترقبه مانند بارش برفغیر در صورت عدم حضور به موقع پیمانكار با تجهیزات و نیروي انساني در حوادث ـ 37

میلیون ريال    555/555/15میگردد به محدوده پیمان سنگین ، طوفان ها و باد هاي شديد و ... که منجر به خسارت 

 جريمه منظور میگردد .

 ريال جريمه منظور میگردد . 555/555/3در صورت ورود خودرو به داخل محوطه پارك و چمن مبلغ ـ 38

 ريال جريمه منظور میگردد .  1/ 555/555سطل هاي زباله مبلغ هر عدد در صورت نداشتن کیسه زباله در ـ 34

ال جريمه ري 555/555/5 نگي دستگاه نظارت مبلغدر صورت برداشت غیرقانوني آب توسط افراد متفرقه بدون هماهـ 55

 .منظور میگردد



39 

 

اعلامي که در  ه شده چنانچه هرکدام از آيتمها صورت نگیرد مطابق مواردئدرخصوص جرايم سمپاشي مطابق جدول اراـ 51

 توضیحات فني سمپاشي ذکر گرديده اعمال میگردد .

 555/555/15مبلغ با توجه به اينكه بازديد ادواري میبايست بصورت ماهیانه انجام گیرد درصورت عدم آمادگي پیمانكار ـ 52

 میگردد . جريمه منظو

بند ها کار به اتمام نرسد علاوه بر جريمه در هر يك از از سوي واحد نظارت  ي که طبق برنامه زمان بندي شده در صورتـ 52

باقي کاراتمام رساندن پرداخت نمي گردد پیمانكار موظف به به پیمانكار هیچ گونه مبلغي علاوه بر اينكه   بابت آن آيتم

 مي باشد.مانده 

احد نظارت )واحد تبصره : تشخیص سهل انگاري و قصور پیمانكار که منجر به اعمال جرائم فوق الذکر مي گردد به عهده و
خدمات شهري (بوده بدين وسیله پیمانكار ضمن پذيرش کامل مندرجات فوق هر گونه اعتراض و انتقاد و پیگیري حقوقي و 

 ......را از خود سلب مي نمايد.

 تعهدات پیمانكار     
اً مطالعه نموده و از مفاد قرارداد و اين دفترچه را کامل منضم درهاي کلیه اسناد و مدارك و نقشهپیمانكار موظف است  -1

 داند.بآن اطلاع حاصل کرده و خود را موظف به اجراي آن 

برابر ضوابط  هادانیها و مايجاد تدابیر و اقدام لازم در جهت بخشیدن نظم و امنیت در سطح حوزه استحفاظي بوستان -2
 و مقررات

موتوري غیرمجاز و متفرقه از قبیل موتورسیكلت و ايجاد تدابیر و اقدام لازم در جهت جلوگیري از تردد وسايل نقلیه  -2
 ضوابط و مقررات برابر هادانیها و ماتومبیل به داخل بوستان

ها، فروشنظیر دستايجاد تدابیر و اقدام لازم در جهت جلوگیري از فعالیت افراد فاقد مجوز فعالیت از سوي سازمان  -3
 برابر ضوابط و مقررات هادانیها و مبوستاندر سطح حوزه استحفاظي ها و ... مراسم ساير ارگان

در حدود مشخصات در محل و  آلاتنینسبت به امكان تأمین کارگران به تعداد کافي و ابزار و ماشبايست پیمانكار مي -5
ها را براي اجراي کار در محاسبه خود يا از نقاط ديگر اطمینان حاصل کرده و همچنین میزان دستمزدها و ساير هزينه

 .نمايدرجهت منظور ازه
به مقدار  آلاتنیهوا و نزولات جوي و موقعیت جغرافیائي محل و امكان تهیه ابزار و ماش و آبپیمانكار مي بايست  -6

 .بگیردکافي و امكانات اجراي عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجراي کارها در نظر 
ها ساير هزينه؛ بند يك تعهدات پیمانكارهاي ناشي از مفاد هزينه علاوه بر، در تهیه پیشنهاد خودپیمانكار موظف است  -7

 را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت.
اي باقي آورده و هیچ نكتهعمله نمايد که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافي بطور خلاصه پیمانكار تأيید ميبه -8

 .نمايدنمانده است که بعداً بتواند مستند به جهل خود 
شده توسط کارفرما و با هاي ارائهپیمانكار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات و دستورالعمل -4

خود تخصص و تجربه کافي دارند به هزينه کارگراني که در کار  لهیوسبه آلاتنیهاي اجرائي با ابزار و ماشبهترين روش
 خود انجام دهد.

 عهده پیمانكار است. رتأمین کارگران ساده و متخصص به تعداد لازم ب -15
اي پوشالي و گلي و هحق ندارد کارگران موقت و يا دائم خود را در مجاورت محل کار با سرپناه وجهچیهپیمانكار به -11

 نظاير آن مسكن دهد.
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کنترل کامل و نظارت بر حسن رفتار و عملكرد کارکنان موظف و غیرموظف پیمانكار از هر نظر و جلوگیري از  :1تبصره 
ارتكاب اعمال خلاف يا منافي عفت عمومي و هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلي و غیره به عهده پیمانكار بوده و در صورت 

 باشد.یمانكار و کارکنان خاطي ميمسئولیت متوجه پ ،مشاهده و يا گزارش توسط شهروندان
بايد  ،کارمندان و کارگران ايراني پیمانكار بايد داراي شناسنامه باشند و همچنین کارمندان و کارگران بیگانه کارگاه :1تبصره 

 .داراي پروانه اقامت و اجازه کار معتبر باشند
از وجود کارکنان ورزيده و مجرب  پیمانكار ستا لازم ،واگذارشده منظور ارتقاء کیفیت نگهداري فضاي سبز به :3تبصره 
از  رمجموعهيبراي اين منظور پیمانكار موظف است با هماهنگي دستگاه نظارت و ناظر براي آموزش کارکنان ز نمايداستفاده 

 .گرديدواهد پیمانكار کسر خ تیوضعهاي مربوطه از صورتهزينه در غیر اين صورت بديهي است .اقدام نمايدشهرداري طريق 
ها بدون اجازه ها و ادارات و مؤسسات دولتي و شهردارياستخدام کارمندان وزارتخانهاز پیمانكار متعهد است که  -12

خدمت بهمقامات مربوطه و همچنین از استخدام اشخاصي که مشمول خدمات وظیفه بوده ولي برگ معافیت يا آماده
 در دست ندارند خودداري نمايد.

کارفرما و يا ناظر  ،و کارگران پیمانكار در اجراي صحیح کار مسامحه ورزند و يا باعث اختلال نظم گردند هرگاه کارکنان -12
تواند از پیمانكار بخواهد که متخلفین مراتب را براي بار اول به نماينده پیمانكار تذکر خواهد داد و در صورت تكرار مي

ن دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنار شدگان را بار ديگر در همان پیمانكار مكلف به اجراي اي را از کار برکنار کند.
 کاهد و ايجاد حقي براي او نخواهد کرد.هاي پیمانكار نمياز مسئولیت اجراي اين دستور کار بگمارد.ه محل ب

قبل از حین اجراي کار پیمانكار تشخیص دهد که تغییراتي در برنامه قرارداد ضروري است موظف است  کهيدرصورت -13
رسیدن موعد انجام کاري که به نظر او بايد در برنامه آن تغییر داده شود مراتب را با ذکر دلیل کتباً به کارفرما اطلاع 

بديهي  رسیدگي و آنچه موردقبول است به پیمانكار ابلاغ خواهد نمود. کارفرما تغییرات مورد تقاضاي پیمانكار را .دهد
 قرارداد از میزان مسئولیت پیمانكار نخواهد کاست. است اين تغییرات در حدود شرايط

کار در محدوده کار را بهو تجهیزات و ابزارآلات موجود و آماده آلاتنیپیمانكار مكلف است در پايان هرماه آماري از ماش -15
 و جهت اطلاع براي کارفرما ارسال نمايد. کردههیته

عنوان نماينده پیمانكار صلاحیتي را که موردقبول کارفرما باشد کتباً بهپیمانكار بايد قبل از شروع عملیات شخص واجد  -16
 باشد(.عنوان نماينده مي)پیمانكار موظف به معرفي يك کارشناس به معرفي نمايد.

نماينده پیمانكار اساسًا بايد در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرائي تحت سرپرستي و نظارت او انجام  -17
منظور اجراي عملیات و دريافت دستورات از دستگاه نظارت و همچنین براي تنظیم یمانكار بهپ شود.

هر نوع اخطار و ابلاغي که مربوط به اجراي  موقت اختیارات کافي به نماينده خود خواهد داد. يهاتیوضعصورت
پیمانكار  ه پیمانكار خواهد بود.عملیات باشد و از طرف دستگاه نظارت به نماينده پیمانكار بشود در حكم ابلاغ ب

 تواند در صورت لزوم نماينده خود را تعويض کند مشروط بر اينكه صلاحیت جانشین او موردقبول کارفرما باشد.مي
نمايد هرگاه با توجه به مفاد پیمان مي افتهيمنظور نظارت بر اجراي عملیات اقدام به کنترل کارهاي انجامکارفرما به -18

خذي که در موضوع قرارداد ذکرشده است تطبیق ننمايد پیمانكار متعهد است کارها را طبق دستور أا منتايج کنترل ب
 کارفرما و با هزينه خود اصلاح کند.

براي ايجاد تأسیسات موقت که براي اجراي عملیات موضوع قرارداد ضروري باشد پیمانكار بايد قبلاً موافقت کارفرما و  -14
 مالك اراضي را جلب کند.

تمام لوازمي که براي اجراي  يطورکلونقل و آب و سوخت و بهو وسايل حمل آلاتنییه و تدارك ابزار کار و ماشته -25
 باشد.عملیات موضوع قرارداد ضروري است به عهده پیمانكار مي

 دادبراي اتمام کار در مدت قرار ،کارفرما تشخیص دهد که تجهیزات موجود پیمانكار ،هرگاه در حین اجراي عملیات -21
پیمانكار مكلف است تجهیزات خود را طبق نظر کارفرما و در  مراتب را به پیمانكار ابلاغ خواهد نمود. ،باشدنمي کافي

 ادعاي خسارت و مطالبه وجهي از کارفرما داشته باشد. در اين خصوصمدت معین تكمیل نمايد بدون اينكه 
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و  آلاتنیماش قرارداد مسئول حفظ و نگهداري کلیه ابزار و پیمانكار از روز تحويل کار تا روز خاتمه عملیات موضوع -22
باشد و به همین منظور اقدامات لازم را براي نگهداري و حفاظت کلیه که تحت نظر و مراقبت او قرار دارد مي غیره

همچنین  آورد.عمل ميه اشیاء و تأسیسات موجود در مقابل عوارض جوي و طغیان آب و سرقت و حريق و غیره ب
باشد و درهرحال یمانكار در حدود قانون حفاظت فني مسئول خسارت وارده به شخص ثالث در محوطه کار ميپ

 به عهده ندارد. کارفرما در اين مورد هیچ نوع مسئولیتي
پیمانكار متعهد است کلیه تدابیر لازم را براي جلوگیري از وارد شدن خسارت و آسیب به اموال تحويلي اتخاذ نمايد و  -22

 خواهد بود. هاي وارده به کارفرماخسارت انگاري او خسارتي وارد شود مسئول جبراندر اثر سهلاگر 
يا کوتاهي کند و براثر آن خسارتي وارد  يانگارسهل 18هرگاه پیمانكار در اجراي قسمتي يا تمام مواد مندرج در بند  -23

کارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات  ،نمايد آيد و همچنین از تعهداتي که در آن بند به عهده گرفته است خودداري
را را طبق جداول اعلام شده دفترچه اعمال نموده وموارد اعلام نشده  هاي مربوطهپیمانكار انجام داده و هزينه يجارا به

در اين صورت هرگونه ادعاي  .ديپیمانكار کسر نما تیوضعاز محل مطالبات و يا صورت يبالاسر درصدي155اضافه به
تخلف و مبلغ پرداختي  ،نظر اساس از، پیمانكار نسبت به اين قبیل کسورات و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما

 بلااثر خواهد بود.
اجتماعي و حفاظت فني و  نیو تأم کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمهپیمانكار تأيید مي -23-1

هرحال  در ها را رعايت کند.مطلع بوده و متعهد است همه آن همچنین ساير قوانین و مقررات مربوطه کاملاً 
اشخاص  الذکر و در صورت ايجاد خسارت و ضرر و زيان به خود ومسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق

 ها متوجه پیمانكار خواهد بود.ثالث جبران خسارت و کلیه مسئولیت
اي خواهد بود که توسط دستگاه نظارت و از ارداد طبق برنامهساعات و زمان اجراي عملیات موضوع قر يطورکلبه -25

 گردد.طريق کارفرما به پیمانكار ابلاغ مي
پیمانكار متعهد است ترتیبي اتخاذ نمايد که اجراي عملیات در شب و روز براي ساکنین و مؤسسات مجاور زحمتي  -26

 ايجاد نكند.
در محل کار پیدا شود پیمانكار متعهد است بلافاصله مراتب  هرگاه ضمن اجراي عملیات موضوع قرارداد، اشیاء قیمتي -27

هاي انتظامي برساند، کارفرما اقدام فوري را از طريق ناظر به اطلاع کارفرما و همچنین طبق قوانین به اطلاع دستگاه
مقامات صالحه و پیمانكار بايد تا هنگام مداخله  عمل خواهد آورد.ه براي حفظ و نگهداري و يا انتقال اشیاء قیمتي ب

 به عمل آورد.را هاي لازم هاي کارفرما در حفظ و نگهداري اشیاء و آثار مزبور مراقبتدستگاه
اين محل تغییر کند  کهيشده است و درصورتمحل اقامت قانوني پیمانكار همان است که در مقدمه قرارداد نوشته -28

پیمانكار  کهيدرصورت ارفرما و دستگاه نظارت اطلاع دهد.پیمانكار متعهد است محل جديد خود را بلافاصله کتباً به ک
رسان يا پست به محل قانوني سابق پیمانكار نامه لهیوسکه از طرف کارفرما به يابه اين تعهد خود عمل نكند هر نامه

 شده تلقي خواهد شد.ارسال شود ابلاغ
لات استانداردشده حسب دستورالعمل کارفرما آپیمانكار مكلف است جهت اجراي موضوع قرارداد از ابزار و ماشین -24

 استفاده نمايد.
 عملیات موضوع قرارداد ندارد. ازیآلات و مصالح و لوازم موردنتعهدي در قبال تأمین ماشین گونهچیکارفرما ه -25
انجام  زایو تجهیزات موردن آلاتنیتجهیزات کامل کارگاه و تأمین و تهیه کلیه لوازم ابزار و لباس کار، مصالح، ماش  -21

تعهدي تحت هیچ شرايطي در اين خصوص  گونهچیعملیات موضوع قرارداد کلاً به عهده پیمانكار است و کارفرما ه
 نخواهد داشت.

توسط کارفرما جهت لباس کار کارگران و نظاير آن را  شدهنییپیمانكار مكلف است کلیه استانداردهاي تع -21-1
 رعايت کند.
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تشخیص پزشكي  يهاشيکار و استانداردهاي معاينات و آزماداشتپیمانكار موظف است دستورالعمل به -21-2
کار شهرداري از سوي مرکز بهداشت شدهنيتدو يپاشکارکنان و همچنین دستورالعمل بهداشتي ايمني و سم

 کار را در مورد کارگران به اجرا گذارد.را کاملاً رعايت نموده و حفاظت فني و بهداشت
خفگي و نقص عضو کارگران و کارکنان مربوطه در حین انجام کار به عهده ي، گرفتگعواقب ناشي از برق -21-2

 باشد.پیمانكار مي
کلیه اقلام تحويلي به پیمانكار فقط براي کاربرد در عملیات موضوع قرارداد بوده و تحت هیچ عنوان نبايد از محدوده  -22

 خارج شود. شدهفيتعر
قانون تأمین اجتماعي  28بوده و در اين خصوص مطابق با ضوابط ماده  حق بیمه موضوع قرارداد کلًا به عهده پیمانكار -22

 با پیمانكار رفتار خواهد شد.
بايست و نمي باشديپیمانكار مجاز به بیمه نمودن ساير پیمانكاران و افراد غیر شاغل در محدوده عملیاتي نم -22-1

 اسامي آنان را در لیست بیمه خود منظور نمايند.
 .مي باشدداد مطابق قوانین جاري مالیات مرتبط به قرار -23
جز مبالغي که حسب قرارداد کارفرما به و گرددتعديل نميمشمول  وجهچیههاي مربوط به مفاد اين قرارداد بهقیمت -25

 وجه ديگري به پیمانكار پرداخت نخواهد نمود. گونهچیمتعهد گرديده ه
واردشده به شخص  يهاکار، مسئول خسارتهداشتو ب يحفاظت فن يهامقررات و دستورالعمل چارچوبدر  مانكاریپ -26

 گونهچیاست؛ و درهرحال؛ کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشي از عمل پیمانكار ه مانیثالث در محوطه پ
 مسئولیتي نداشته و در کلیه موارد پیمانكار جوابگو خواهد بود.

 نمايد.حقي نمي گونهچیاد هبراي پیمانكار ايج شدهحياين قرارداد جز آنچه بدان تصر -27
توسط پیمانكار به  شدهنییروز و دقیقًا در محدوده زماني تعدر شبانه باركيتعطیل اجراي مفاد اين دفترچه حتي براي  -28

تلقي شده و موجب شريفیه هاي شهرداري در فعالیت يتبع آن کارشكنمفهوم ايجاد اخلال در محدوده فعالیت و به
 بود.پیگیري قانوني خواهد 

اش پذيرفته و اقدامات نمايد که عواقب قانوني مذکور را بدون مسموع بودن ادله احتماليتأيید مي لهیوسنيپیمانكار بد -24
 شناسد.را براي کارفرما به رسمیت مي« ايجاد اخلال»قانوني براي عنوان 

اد و پس از تصويب کارفرما ملاك عمل اجراي مفاد قرارداد توسط پیمانكار پیشنه ازیآلات و ابزار و وسايل موردنماشین -35
 .خواهد بود

هاي تابعه شهرداري قزوين در صورت وجود شرايط مساوي ازنظر کیفیت و قیمت در خصوص تأمین گل و سازمان -31
 .دارندتياولو ،مناطق ازینشاء و نهال موردن

ابلاغ خواهد شد و  گاه نظارتدستپیمانكار مكلف است اجراي مواد قرارداد را طبق شرح تفصیلي کارها که از طرف   -32
وسايل بازي  و تأسیسات و تجهیزات مربوط، حفاظت از  ) عمدتًا شامل ريز کارهاي اجرائي مشتمل بر دستورالعمل 

 ، نوع کود، سم و بذر مصرفي و اصلاح کیفیت خاك بستر کاشت را دقیقاً به انجام رساند.مخازن تعمیرات ورزشي  ( و 
از شهرداري  حراست و نظارتصلاحیت گزينشي کارگران توسط واحد  ديیتأصورت عدمپیمانكار مكلف است در  -32

 کارگیري آنان خودداري نمايد.به
حراست اطلاعات مربوطه را برابر فرم تنظیمي به دفتر  ،يا اتفاقات پیمانكار مكلف است در صورت بروز حادثه و -33

 تحويل نمايد.شهرداري 
مورين کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم أباشد در اختیار م ازیو مدارکي که موردن پیمانكار موظف است هر نوع اطلاعات -35

 .ها فراهم نمايدرا براي انجام اين بازرسي

 .باشديمي و امثال آن و جبران آن به عهده پیمانكار سوزآتشمسئولیت بروز هرگونه خسارت ناشي از سرقت،  -36
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ديدگي و يا مرگ کارکنان پیمانكار، کارفرما و ساير افرادي آسیب بیمه مسئولیت براي پوشش هر نوع خسارت منجر به -37
که در محدوده پیمان دچار حادثه و يا سانحه گردند و همچنین بیمه اشخاص ثالث براي پوشش مسئولیت ناشي از 

 .صدمات جاني يا فوت و خسارت وارده به اموال در اثر اجراي موضوع پیمان بر عهده پیمانكار است
به هیچ عنوان حقوقي از قبیل وکالت ، نیابت ، مباشرت ، مشارکت و ... نمي تواند اين قرارداد را به صورت پیمانكار  -38

جزئي يا کلي به شخص ثالث واگذار نمايد . در صورت عدم رعايت اين بند کارفرما مي تواند راسا اين قرارداد را فسخ 
 نمايد .

هـ مورخ  25273/ت 72277ي اجرايي به شماره هادستگاهپیشگیري و مبارزه با رشوه در  نامهنيیآرعايت  -34
 الزامي مي باشد. 22/12/1282

 رعايت کلیه موارد ايمني الزامي بوده و مسئولیت وقوع هرگونه حادثه و اتفاق بر عهده پیمانكار است. -55

 اجتماعي به عهده پیمانكار است. نیتأمي ناشي از عدم رعايت قانون کار و هاتیمسئولکلیه  -51

ي خود قرار برنامه کاربايست در ، اجراي آن توسط پیمانكار الزامي بوده و ميشدهارائهي بندزماننايت به برنامه با ع -52
گردد و پیمانكار موظف به دهد و چنانچه تغییري در برنامه صورت پذيرد توسط دستگاه نظارت به پیمانكار ابلاغ مي

 باشد.اجراي آن مي
یمانكار، پیمانكار موظف است سريعاً نسبت به رفع نقص و رفع مشكل موضوع جريمه در صورت کسر مبالغ جريمه از پ -52

 اقدام نمايد.

محدوده پیمان تحت پوشش اين شهرداري جزه وخیابان هاي اصلي طبق نقشه پیوستي   هاو کوچهکلیه معابر فرعي  -53
 باشد .مي

کارگران تحت اختیار خود را جهت شرکت در پیمانكار موظف است در هر زمان با صلاحديد و ابلاغ دستگاه نظارت،  -55
 ه هاي آموزشي معرفي و گسیل نمايد .دوره ها و کارگا

ارئه گزارش در خصوص هدر رفت آب از بسترهاي آبیاري شامل رفیوژها و بسترهايي که ناشي از نقص هاي عمراني  -56
ولیت هاي ناشي از اين موضوع به مي باشد به صورت الزامي به عهده پیمانكار بوده و در غیر اين صورت کلیه مسئ

 عهده پیمانكار مي باشد .
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 عملیاتي محدوده  دستور العمل تغییر و تحول
بايست پس از انعقاد ميپیمانكار آمار مجموعه بوده و  به استناددر دفترچه پیمان محدوده عملیاتي تغییر و تحول  -1

 5و در صورتي که مقدار اختلاف آمار در هر آيتم بیش از  آن اقدام نموده بررسينسبت به روز  5قرارداد ظرف مدت 

به کارفرما تحويل  (دريافتي از کارفرما)طبق فرم صورت کتبياصلاحات لازم به درصد کل آمار آن آيتم باشد موارد را با

جهت موارد جديدالاحداث  پذيرفته نخواهد بود؛ و افزايش؛ تنهاموارد مطروحه در غیر اين صورت بديهیست . نمايد 

 خواهد بود.

اقدام نمايد در  (ناشي از قصور پیمانكار)پیمانكار موظف است تا پايان قرارداد نسبت به انجام واکاري گیاهان مجموعه  -2

نسبت به انجام عملیات مذکور اقدام خواهد نمود  ددرص155با در نظر گرفتن هزينه بالاسري شهرداري غیر اين صورت 

. 

اقدام  کلیه نواقصي ها ه گزارشئساعت از زمان تحويل مجموعه، نسبت به ارا 72موظف است ظرف مدت  پیمانكار -2

 نمايد 

از زمان دريافت گزارش  روز25پیمانكار جهت تحويل مجموعه خود در پايان قرارداد، ملزم به رفع نواقصي )ظرف مدت  -3

بررسي نواقصي از دستگاه نظارت( مي باشد. در صورت تأخیر از زمان مقرر و يا استنكاف از شرايط فوق، طبق جدول 

گردد. لازم به  زير برآورد قیمت نواقصي همراه با جرائم بالاسري محاسبه و از اولین مطالبات قرارداد پیمانكار کسر مي

آورد هزينه نواقص نیازي به تأيید پیمانكار نمي باشد و در نهايت از اين بابت پیمانكار هیچ ذکر است در محاسبه و بر

 اعتراضي نداشته و حق اعتراض را از خود سلب مي نمايد.       

 درصد بالاسري  مدت تاخیر از پايان رفع نواقصي رديف

 درصد 50 روز اول 1

 درصد 140 پس از يک ماه 2

 درصد 130 پس از دو ماه 2

 درصد 310 پس از سه ماه 3

 درصد 410 پس از چهار ماه 5

 درصد 500 شهرداريپس از پنج ماه )آخرين مهلت(باپيگيري  6
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چنانچه ظرف مهلت مقرر صورت  ومسوولیت پیگیري تنظیم صورت جلسات رفع نواقصي به عهده پیمانكار بوده  -5

و  جدول مربوطه اقدام مي گردد. به طور خلاصه حداکثر مهلت رفع نواقصي 3جلسات تهیه نشده باشد مطابق بند 

 بوده و کلیه مسوولیت هاي آن شامل تنظیم صورت جلسه پس از پايان قرارداد روز 25 تنظیم صورت جلسات تحويل

هیچ گونه مسوولیتي در اين خصوص شهرداري بر عهده پیمانكار مي باشد و و پیگیري هاي مربوطه  توسط کارفرما

 مطابق جدول ارائه شده يك ماه پس از پايان قرارداد مي باشد.شهرداري ندارد. شروع رفع نواقصي توسط 

 در صورتي که پیمانكاري مجدداً در همان مجموعه اي که در دست داشت، برنده مناقصه گردد، مي بايست نسبت به -6

( اقدام نمايد و هیچگونه تفاوتي با محدوده عملیاتي دستورالعمل تغییر و تحول) 3و 2و  2رعايت مفاد بندهاي 

 پیمانكاران ديگر نخواهند داشت.

است تنها نواقص مربوط به  سال کاشت( 2در ريفوژهايي که کلیه درختان وگیاهان پرچیني آنها قديمي )بالاي  -7

 داري شود .دخالي خو آمار مكان هاي ذکراز  شته شود وزرشك خشك نو ترونها و درختان،
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 کارفرما اختیارات
 و ناحیه مورد عملیات قرارداد را به پیمانكار تحويل نمايد. پیمانکامل محدوده کروکي کارفرما متعهد است نقشه  ـ1

 ديگر عملیات پیمانكار را بازرسي کند. نيمأمورتواند توسط نماينده يا ناظر و يا کارفرما در مدت اجراي قرارداد مي ـ2

م به آن بنام نماينده کارفرما در اجراي عملیات نظارت ضناظر حق دارد با توجه به مفاد قرارداد و اسناد و مدارك من ـ2

هاي کتبي مورد رسیدگي بر اساس مشخصات و دستورالعملرا شده دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفي و کارهاي انجام

 عنوانچیهها را بدهد ولي بهبه پیمانكار دستور رفع آن ،زمايش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصي در کار مشاهده نمايدو آ

 صورت کتبي صادرشده باشد.حق ندارد از تعهدات پیمانكار بكاهد مگر آنكه دستور کاهش از طرف کارفرما به

شده در مقايسه با شرايط تناسب میزان کار انجاماعمال درصد بهکارفرما، براي هر يك از عناوين فعالیت پیمانكار با  ـ3

 نمايد.الزحمه پیمانكار را محاسبه و پرداخت ميشده )مشخصات فني و اجرائي مورد پیمان( حقاعلام

 جرائممحاسبه موقع شرح خدمات مندرج در پیمان برحسب جدول ، قصور، عدم اجراي بهيانگارکارفرما در قبال سهل ـ5

 نمايد.پیمانكار را مشمول جريمه  اندتومي

اقدام ننمايد کارفرما رأساً  دهيد انيخیر و يا زأت ناشي از نسبت به اجراي عملیات جبراني تيفورپیمانكار به کهيدرصورت ـ6

 از پیمانكار کسر خواهد نمود. يبعلاوه تا پانصد درصد بالاسررا هاي اجراي عملیات هزينه، اقدام و علاوه بر جريمه

بوده نافذ  دشدهیها قکه درصد حداقل و حداکثر براي آن ييهافيکارفرما در تخلف پیمانكار و تعیین درصد رد تشخیص ـ7

 اعتراض از طرف پیمانكار نخواهد بود.من الوجوه قابل وجهچیهو به
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 مبلغ واحد مقدار شرح رديف
کارکرد 

 ماهيانه
 مبلغ ناخالص نمره نهايی

 - - - - - و پیاده رو  و نگهداري از چمننظافت و حفاظت  1558
 - - - - - ، نظافت ، حفاظت گل فصلي نگهداري  2513
 - - - - - از رزکاري و درختچه کاري نگهداري، نظافت، حفاظت  2554
 - - - - - از گیاهان پوششي نظافت، حفاظت و نگهداري 3553
 - - - - - و حفاظت آن  از بسترهاي درختان نظافت نگهداري درختان و 5554
 - - - - - حفاظت و نظافت از گیاهان پرچینينگهداري ،  6555
ساعت کار وتامین کلیه  23نگهداري از سرويس هاي بهداشتي با عملكرد حداقل  7553

 مواد و شیر آلات 
     

 - - - - - حفاظت ، نظافت از کفپوش ها ، نرده و وسايل بازي به صورت مستمر  8551
 - - - - - به صورت مستمرنظافت ، روغن کاري وسايل ورزشي نگهداري و حفاظت و   4551
 - - - - - ظافت ، تخلیه ، شستشوي سطل زباله و تعويض کیسه آننگهداري ، ن 15551
 - - - - - حفاظت ، نظافت ، تامین مايع دست شويي و تعويض شیرآلاتنگهداري و  15552
      ساعت کار  23خودرو وانت با کارکرد  12551
      ) تعمیر و نگهداري (تامین روشنايي چراغ پارکي به ازاي هر شعله  15551
      تامین روشنايي پروژکتور ) تعمیر و نگهداري ( 15552
      تامین روشنايي چراغ حباب دار سقفي ) تعمیر و نگهداري ( 15552
      چراغ هالوژن )ئ تعمیر و نگهداري (تامین و روشنايي  15553
      تامین روشنايي چراغ دفني ) تعمیر و نگهداري ( 15555
      تامین روشنايي مهتابي سقفي توکار )تعمیر و نگهداري ( 15556
      وات ) تعمیر و نگهداري ( 16تامین روشنايي لامپ هاي  15557
      تعمیر و نگهداري (وات )  12تامین روشنايي لامپ  15558

 - جمع مبلغ ماهيانه )ريال(
 - جمع مبلغ ماهيانه با احتساب .... درصد )پلوس/نت/مينوس( )ريال(
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 ـ نمونه صورت وضعيت انجام کار ابلاغی 1فرم شماره 
 

 شرح عمليات رديف

تعداد 

مقدار/متراژ ،

 ابلاغی

متراژ 

ابلاغ کار 

 مازاد

متراژ 

کاهش 

دستگاه 

 نظارت

متراژ تعداد/

 نهايی
 فی واحد

درصد 

کار 

انجام 

 شده

کيفيت 

کار 

انجام 

 شده

درصد 

 نهايی
 مبلغ کل

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  جمع کل آيتم ها )ريال(

  جمع کل آيتم ها با احتساب .... درصد )ريال(
 

 ناظرامضاءيا مهر  مهر و امضاء پيمانکار
فضاي خدمات شهر و مهر و امضاء مسئول 

 سبز
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 ـ نمونه قرارداد 3فرم شماره 

 

به شماره .............. مورخه .............. في مابین  شهرداري  اين قرارداد به استناد صورتجلسه کمیسیون عالي معاملات

نامیده که از اين پس به اختصار کارفرما شهردار به عنوان سي تقي فلاح امیني به نمايندگي آقاي شهرداري شريفیه 

ادي مي شود از يك طرف و شرکت ......................... به شماره ثبت ................. و شناسه ملي ...................... و کد اقتص

و دارنده حق امضاي تعهد  ..................... به نمايندگي ..................... به شماره کد ملي ................... به سمت .....................

آور شرکت که در اين قرارداد پیمانكار نامیده مي شود از طرف ديگر طبق مقررات و شرايطي که در اسناد و مدارك 

 اين قرارداد درج شده، به شرح ذيل منعقد مي گردد.

 ـ موضوع قرارداد1ماده 

 عبارت است ازحفظ و نگهداري فضاي سبز...............

 اد و مدارك قراردادـ اسن2ماده 

 اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:

 ـ موافقتنامه حاضر1

 هاـ آيین نامه معاملات شهرداري 2

حفظ و نگهداري مجموعه ........... به همراه نواحي تحت امور  ـ شرايط خصوصي پیمان )شامل دفترچه پیمان2

 پوشش و کروکي(

ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگري که در مورد کارها و قیمت  ـ نقشه هاي کلي و تفصیلي و صورتجلسه3

 طرفین برسد.هاي جديد يا امور ديگر در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضاء

ـ اسناد تكمیلي که حین اجراي کار و به منظور اجراي پیمان به پیمانكار ابلاغ مي شود يا بین طرفین پیمان 5

اسناد و مدارك پیمان به شمار مي آيد. اين اسناد بايد در چهارچوب اسناد و مدارك پیمان مبادله مي گردد نیز جزو 

 تیه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

یمان حاضر و تبصره: هرگاه بین مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك بالا تناقضي وجود داشته باشد در درجه اول پ

نقشه هاي کلي و  چهارمو در درجه سوم شرايط خصوصي و در درجه  رجه دوم آيین نامه مالي شهرداري ها در د

 تفصیلي اجرايي ملاك عمل خواهد بود.
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 ـ نمونه قرارداد 4فرم شماره 

 

 ـ مدت قرارداد2ماده 

 .................... به مدت يك سال شمسي مي باشد.تاريخ شروع کار از ................. لغايت 

 ـ مبلغ قرارداد3ماده 

 ـ مبلغ قرارداد برابر با ............................. ريال ) به حروف ............................. ريال( مي باشد.1

س از تايید دستگاه نظارت بر اساس ـ نحوه پرداخت با تنظیم صورت وضعیت به مقدار کار انجام گرفته ماهیانه و پ2

 قیمت پايه قابل پرداخت خواهد بود.

 ـ پرداخت مبالغ قرارداد به حساب بانك.......................... نزد شعبه به نام شرکت ...................... صورت خواهد گرفت.2

 ـ دستگاه نظارت5ماده 

 مي باشد.  شريفیه  شهرداري خدمات شهري دستگاه نظارت در اين قرارداد واحد

عملیات اجراي پیمانكار ، همیشه بايد زير نظر و با اطلاع دستگاه نظارت انجام شود ، نظارتي که طرف کارفرما و  - 1

 دستگاه نظارت در اجراي کارها به عمل مي آيد . به هیچ وجه ، از میزان مسئولیت پیمانكار نمي کاهد . 

، تنهـا مرجـع فنـي پیمانكـار بـراي اجـراي موضـوع پیمـان از سـوي  )واحد خدمات شـهري ( دستگاه نظارت – 2

 کارفرماست .

 ـ حسن انجام کار6ماده 

 پیمانكار طي يك فقره ضمانت نامه بانكي به شماره *******مورخه ****** ( جهت تضمين انجام تعهدات:  6-1

 نزد کارفرما قرار داده است ..............کل مبلغ قرارداد از بانك  %15ريال معادل  **به مبلغ        

ضمانت نامه مذکور مي بايست در مدت زمان پیمان و تمديد هاي اداري مربوطه داراي اعتبار بوده و ( 1تبصره 

ر نگهداشتن آن در محدوده پیمانكار ملزم به اجراي هر گونه اقدامي درجهت تمديد در زمان مقتضي به منظور معتب

 زماني ذکر شده مي باشد.

تا هنگامي که تحويل انجام نشده است پیمانكار مكلف است براي تمديد ضمانت نامه ياد شده اقدام نمايد  (1تبصره 

کارفرما حق  ،روز پیش از انقضاي مدت اعتبار ضمانت نامه پیمانكار موجبات تمديد آن را فراهم نكند  15و اگر تا 

رد که مبلغ ضمانت نامه را از بانك ضامن دريافت کند و وجه آن را به جاي ضمانت نامه به رسم وثیقه نزد خود دا

پس از تصويب صورتجلسه تحويل و ارائه مفاصا حساب بیمه و تايید در پايان قرارداد و نگه دارد . ضمانت نامه مذکور 

 دستگاه نظارت قابل استرداد مي باشد.

)ده درصد( از هر صورت وضعیت تايید %15بابت تضمین حسن انجام کار مبلغي معادل :  الضمان( کسور وجه  6-1

شده پیمانكارکسر و در حساب سپرده نزد کارفرما باقي مي ماند که پس از تصويب صورتجلسه تحويل و تصويب 

 صورت وضعیت قطعي و ارائه مفاصا حساب بیمه از طرف کارفرما آزاد مي گردد.
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محدوده تحط مطابق دستورالعمل تغییر و تحول  اگر در دوره تضمینئوليت هاي دوره تضمين: ( مس 6-1-1

معايب و نقايصي در کار مشاهده  دفترچه پیمان حفظ و نگهداري 53و  52موجود در صفحات پوشش شهرداري 

اغ کارفرما شروع به رفع روز پس از ابل 15شود که ناشي از کار و قصور پیمانكار باشد. پیمانكار موظف است حد اکثر 

معايب و نقايص نمايدو آن ها را طي مدتي که مورد قبول کارفرما باشدرفع کند و هزينه آن به عهده پیمانكار مي 

باشد هرگاه پیمانكار از انجام موارد فوق قصور نموده و يا به مكاتبات کارفرما توجه ننمايد کارفرما مي تواند نسبت به 

دفترچه  53و  52 ر و تحول مجموعه ها موجود در صفحاتمطابق دستورالعمل تغیینموده و رفع معايب فوق اقدام 

 اقدام خواهد نمود .محدوده تحط پوشش شهرداري حفظ و نگهداري ، رفت وروب ، پیمان 

 ـ تعهدات پیمانكار 7ماده 

تايید دستگاه نظارت  ـ تنظیم صورت وضعیت توسط پیمانكار همراه با کروکي و ارائ صورتجلسه تحويل کار با1

 الزامي مي باشد.

ـ پیمانكار موظف است با توجه به پیشرفت فیزيكي و پس از تايید دستگاه نظارت نسبت به ارسال صورت وضعیت 2

و رسیدگي به آن اقدام نمايد که پرداخت هرگونه وجه به پیماکار منوط به تايید صورت وضعیت کارکرد توسط 

 رات قانوني خواهد بود.دستگاه نظارت پس از کسر کسو
 پیمانكار حق واگذاري پیمان به ديگري را ندارد . - 2

 ـ ساير شرايط8ماده 

 کلیه مسئولیت هاي ناشي از عدم رعايت موارد ايمني و حوادث )ناشي از کار و ...( به عهده پیمانكار مي باشد.-1

 کارفرما اقدام نمايد.پیمانكار موظف است نسبت به ارايه گواهینامه صلاحیت ايمني به -2

 کلیه مسئولیت هاي ناشي از عدم رعايت قانون کار و تأمین اجتماعي به عهده پیمانكار مي باشد.-2

استفاده از وسايل ايمن )تابلو خطر، نوار خطر، چراغ گردان و ...( در صورت نیاز الزامي و به عهده پیمانكار مي -3

 باشد.

 از به عهده پیمانكار مي باشد.تأمین کلیه ابزار و وسايل مورد نی-5

 کلیه کسورات قانوني به عهده پیمانكار مي باشد.-6

اين قراردادصرفاً پیمانكاري بوده وازشمول قانون کارمستثنامیباشدوهیچگونه تعهداستخدامي براي کارفرمانخواهد -7

 داشت.

 يا کاهش دهد . مبلغ قرارداد را با توجه به حجم عملیات افزايش %25کارفرما مي تواند تا -8

( در ضمن اجراي کار، ممكن است مقادير درج شده در قرارداد و مقادير منضم به پیمان تغییر کند . تغیر   8-1

مقادير به وسیله دستگاه نظارت محاسبه مي شود و پس از تصويب کارفرما به پیمانكار ابلاغ مي شود . پیمانكار با 

انجام با نرخ پیمان است ، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغییر مقادير کار ، از  بهدريافت ابلاغ تغییر مقادير کار ، موظف 

 حدود تعیین شده در زير بیشتر نشود .
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( افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پیمان به پیمانكار ابلاغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و  8-2

 صد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود . در 25مبلغ کار هاي با قیمت پیمان نبايد از 

درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر اين  25( جمع مبلغ مربوط  به کاهش مقادير و حذف آنها نبايد از  8-2

مبلغ ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانكار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد ، عملیات موضوع پیمان در 

 م مي شود .چارچوب پیمان انجا

در صورت وقوع هر يك از موارد زير که موجب افزايش مدت اجراي کار شود ، پیمانكارمي تواند درخواست  -4

تمديد مدت پیمان را بنمايد . پیمانكار درخواست تمديد مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلايل توجیهي ، به 

پس از بررسي و تائید ، مراتب را براي اتخاذ تصمیم به کارفرما  دستگاه نظارتتسلیم مي کند و  دستگاه نظارت

 :گزارش مي کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانكار ابلاغ مي نمايد 

 . مقادير قرارداد تغییر کنددر صورتي که (  4-1

 تغییر اساسي کند .  پیمان مشخصات فني دستگاه نظارتهرگاه به دستور کارفرما يا (  4-2

 ( موارد ديگري که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانكار باشد . 4-2

در هیأت حل اختلاف ها قانون آئین نامه معاملات شهرداري  28اختلافات ناشي از اين قرارداد مطابق ماده  - 15

  موضوع اين ماده رسیدگي خواهد شد که حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفین لازم الإجراست. 

 قرارداد تحويلـ 4ماده 

در پايان قرارداد ، کارفرما بنا به تقاضاي پیمانكار و تائید دستگاه نظارت ، تاريخ تشكیل کمیسیون تحويـل معاملـات 

براي تحويل عملیات موضوع قرارداد معین و به پیمانكار ابلاغ مي کند . کمیسیون تحويل ، پس   شريفیه  شهرداري

عیب و نقصي که ناشي از کار پیمانكار باشد مشاهده ننمايد موضوع پیمان را تحويـل قطعـي  از بازديد کارها ، هرگاه

مي گیرد . و بي درنگ صورت جلسه آن را تنظیم و براي کارفرما ارسال مي کند و نسخه اي از آن را تا ابلاغ از سوي 

 کارفرما، به پیمانكار مي دهد .

کند که ناشي از کار پیمانكار باشد ،  ي ناشي از کار پیمانكار مشاهدهقص. هرگاه کمیسیون تحويل ، عیب و ن1تبصره 

 52مطابق با دستورالعمل تغییر و تحول مجموعه ها موجود در صفحات  پیمانكار مكلف است که آن معايب و نواقص

نواقص و محـل  را به هزينه خود رفع کند . براي اين منظور ، کارفرما مراتب را با ذکر معايب و دفترچه پیمان 53و 

 اقدامات لازم را در اين خصوص صورت دهد .آنها به پیمانكار ابلاغ مي کند و پیمانكار بايد 

مطابق دستورالعمل تغییر و تحول مجموعـه هرگاه پیمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه کند ، کارفرما 

 مجموعه مربوطه اقدام خواهد نمود .دفترچه پیمان حفظ و نگهداري  53و  52ها موجود در صفحات 

 فسخ قرارداد  – 15ماده 

 کارفرما مي تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير قرارداد را فسخ نمايد :
 انحلال شرکت پیمانكار  - 1
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ورشكستگي پیمانكار يا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانكار از سوي محاکم قضايي ، بـه گونـه اي کـه موجـب  - 2
 توقف يا کندي پیشرفت کار شود . 

 تاخیر بیش از يك ماه در پرداخت دستمزد کارگران  - 2
حق العمل ، پاداش يا هـدايايي  هرگاه ثابت شود که پیمانكار براي تحصیل پیمان يا اجراي آن به عوامل کارفرما - 3

 داده است ، يا آنها را واسطه هاي آنها را در منافع خود سهیم کرده است . 
 واگذاري پیمان به شخص ثالث  - 5

 عدم رضايت دستگاه نظارت از نحوه انجام موضوع قرارداد . – 6
و تخلف يا تقصیر در انجام تعهد، در صورت عدم رضايت دستگاه نظارت و عدم انجام صحیح مفاد قرارداد يا قصور 

قرارداد اقدام     کارفرما مي تواند بصورت يكطرفه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه هاي موضوع ماده 

نمايد و پیمانكار حق هیچ گونه اعتراضي ندارد. تشخیص تخلف به عهده دستگاه نظارت بوده و فسخ آن ظرف مدت 

 لاغ مي گردد.روز کتباً به پیمانكار اب 15

 ـ نشاني طرفین15ماده 
 52822272855تلفن –ضلع غربي بلوار شهید بهشتي ،ساختمان شهرداري  –شريفیه –قزوين نشاني کافرما: 

 نشاني پیمانكار: ................
نشاني نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفین مي باشد. لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق 

ساعت يكديگر را کتبا مطلع  38الذکر قانوني تلقي مي شود و در صورت تغییر نشاني موظفند ظرف مدت هاي فوق
 نمايند. در غیر اين صورت کلیه نامه ها، ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاغ پذيرفته نمي باشد.

نسخه تهیه، تنظیم و مبادله گرديد و  بند و يك تبصره در چهار 21/ده ماده و بیست و يك/15اين توافقنامه در 
 همگي نسخ حكم واحد را دارد.

 

 پیمانكار
............ 

 شرکت ......................

 کارفرما
 سید تقي فلاح امیني 

 شهردار
 


