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 شرايط عمومي شرکت در مناقصه
 شهر شريفيهرفت و روب   تنظيف ، موضوع مناقصه: ـ1

 ضمائم مربوطهامور خدمات شهری و انجام کليه امورات مربوط به  شرح مختصري از مشخصات و مقادير کار: ـ2

 محدوده عملياتي  مندرج در اسناد مناقصه  سطح شهر خدمات شهریامور کليه  محل اجراي کار: ـ1

به مصوبه اسناد و با باشد  ميشهرداری بيني شده  با قيمت کارشناسي پيشبرآورد اجرای کار   :مبلغ برآورد به ريال ـ4

داخلي شهرداری شريفيه شماره                       مورخ                     شورای اسالمي شهر شريفيه از محل اعتبارات 

 تامين اعتبار گرديده است .

 باشد. ميماه شمسي (  12)مدت اجرای کار از زمان انعقاد قرارداد به مدت  مدت اجراي کار: ـ۵

 شهرداری شريفيه  کارفرما: ـ1

 شهرداری شريفيه ار:زگ دستگاه مناقصه ـ2

مشروحه زير، همراه  یها بايد به يكي از صورتکه مبلغ                 ريال مي باشد  ه:مبلغ تضمين شرکت در مناقص ـ8

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

به عنوان سپرده شرکت در شريفيه به نام شهرداری  2122122111228بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره  رسيد ـ الف

 مناقصه

 (.شهرداری شريفيه) نفع کارفرما هب شرکت در مناقصه  ضمانتنامه بانكي ـ ب

های فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و برای سه ماه ديگر نيز قابل  مدت اعتبار تضمينـ توجه 

ار تهيه و تسليم ذگ های بانكي نيز بايستي طبق فرمهای مورد قبول دستگاه مناقصه باشد و عالوه بر آن ضمانتنامه تمديد

 گردند.

های معتبر که دارای مجوز الزم از طرف بانك مرکزی جمهوری  بايست از سوی بانك های صادر شده مي توجه: ضمانتنامه

 اسالمي ايران هستند، باشد.

در        مورخ       و آگهي نوبت دوم : روز      مورخ         آگهي نوبت اول : روز  – 1 زمان انتشار آگهی مناقصه: ـ2

 مي باشند .        روزنامه 

مهلت دريافت  اسناد مناقصه و تسليم پيشنهاد ها همزمان با  مهلت دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهاد ها:ـ 12

 مي باشد.        مورخ روز    لغايت           مورخ      روز  های اداری در ساعتمناقصه نوبت دوم انتشار آگهي 

پاکت  1بايستي پيشنهادات خود را در  شرکت کنندگان واجد شرايط ميپيشنهادات:نحوه تکميل اسناد و تسليم -11

 تحويل نمايند.شهرداری جداگانه )الف ـ ب ـ ج( الك و مهر شده در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه 

ه بايستي در پاکت الف منظور گردد (. ب باشد )که مي شامل تضمين شرکت در مناقصه متقاضي مي پاکت الف:: 11-1

                                                          گردد. شود و پاکت های ب و ج آن بازگشايي نمي پيشنهادات  فاقد تضمين شرکت در مناقصه ترتيب اثر داده نمي

 



 

 

مي مورد نظر ممهور به مهر و امضای پيمانكار در تماامور خدمات شهری ، محتوی دفترچه مناقصه  پاکت ب:: 11-2

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

 صالحيت ازاداره کاروامور اجتماعي مي باشد .  نامه تأييد وگواهي آخرين روزنامه رسمي شرکت)پيمانكار( اساسنامه،

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

دفترچه الزامي مي باشد وپيمانكار مي بايست از  ادی حداقل نيروی کارگری موجود درتكميل نمودن جدول پيشنه:  1توجه 

 ارائهدفترچه ان که به مهر و امضای ايشان رسيده باشد و در  تكميلصفحه مذکور يك نسخه رونوشت تهيه و پس از 

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

محتوی درصد پيشنهاد قيمت پيمانكار داوطلب انجام کار که بايد طبق فرم برگ پيشنهاد قيمت موجود در   پاکت ج:: 11-1

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

 خورده ترتيب اثر داده نخواهد شد(. وش و قلممهر ايشان رسيده باشد و در پاکت ج قرار دهد .)به پيشنهادات مخد

پيشنهاد قيمت اسناددهنده برسد وهمراه باپيشنهادمجاز تعهدآورمقام امضای  و به مهر بايستي ميتمام اسناد مناقصه نكته:

 تسليم شود.

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

 22812121822ـ واحد دبير خانه ـ تلفن: ساختمان شهرداری 

است که بايد در هنگام دريافت اسناد، يا تحويل اسناد به حساب شماره  ريال 222/222/1قيمت اسناد مناقصه مبلغ  ـ1

گرديده و فيش واريزی را در زمان واريز صادرات شعبه شريفيه نزد بانك شريفيه به نام شهرداری  2122122111228

 تحويل اسناد به دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.

 د ترتيب اثر داده نخواهد شد.نميشو تسليمبه پيشنهاداتي که بعد از موعد مقرر  ـ2

واقع در شهردار در دفتر شريفيه  یشهردار يمعامالت عال ونيسيدر کمروز        مورخ       پيشنهادات واصله در  ـ1

 گيرد.  قرار مي يمورد بررسساختمان شهرداری  –ضلع غربي بلوار شهيد بهشتي  –شريفيه قزوين ـ 

در شهرداری متقاضيان در صورت هرگونه سوال و ابهام در خصوص شرايط و دفترچه مناقصه به دستگاه نظارت مستقر  ـ4

 مراجعه نمايند .

 شوند. تعيين مي ها  معامالت شهرداریآئين نامه م مناقصه بر اساس ل و دوّبرندگان اوّ ـ۵

 ي به زيان مناقصه گزار يا منافع جمهوری اسالمي ايراناطالع حاصل شود که پيشنهاد دهندگان در جريان مناقصه، هرگاه ـ1

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

در اين جريان شرکت داشته اند، برای اقدام قانوني، به مراجع ذيصالح و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی ارسال 

 .خواهد کرد

% مبلغ اوليه پيمان ، افزايش يا کاهش  2۵به ميزان در صورت تغيير مقادير کار تواند موضوع پيمان را   مناقصه گزار مي ـ2

 دهد.

 باشد. حاکم بر اين پيمان ميها نامه مالي شهرداری  آيين ـ8

 باشد. هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي ـ2

 پيمانكار حق واگذاری کار به غير را ندارد.ـ 12



 

 

 گذار در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد. کميسيون با توجه به صرفه و صالح دستگاه مناقصهـ 11

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

 کميسيون از بررسي پيشنهادات مبهم و مخدوش صرف نظر خواهد نمود.

نامه مالي و  شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف تدوين شده در دفترچه پيمان و تابع آيينـ 11

 خواهد بود.ها معامالت شهرداری 

هرگاه برنده مناقصه از انجام معامله خودداری کند و يا پس از ابالغ قانوني ها مالي معامالت شهرداری  نامه طبق آيينـ 14

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

ها  س از ابالغ قانوني حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنروز پ 2گرديد و در صورتي که برندگان دوم نيز ظرف مهلت 

 ضبط خواهد شد.شهرداری به نفع 

 سپرده نفرات اول و دوم شرکت کننده در مناقصه که توسط کميسيون مشخص خواهد شد تا زمان انعقاد قرارداد نزدـ 1۵

توانند نسبت به دريافت سپرده خود  باقي خواهد ماند و بقيه شرکت کنندگان پس از اعالم نظر کميسيون مي شهرداری 

 اقدام نمايند.

نامه يا فيش بانكي در هنگام تنظيم  ده درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتـ 11

 قرارداد اخذ خواهد شد.

 .باشد گيرد جزاً و کالً به عهده پيمانکار می به نحوي از انحاء به قرارداد تعلق می کليه کسورات قانونی کهـ 12

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

 ی مربوطه متوجه پيمانكار خواهد بود.ها ها در مناقصه شرکت نموده و در صورت کتمان نمودن، کليه مسئوليت شهرداری

 باشد. ها الزامي مي تذکر: ذکر آدرس و کد پستي دقيق شرکت کنندگان بر روی پاکتـ 12

 گردد. ابالغ رأی به برندگان به نشاني و کد پستي اعالم شده ارسال شده و از تاريخ ابالغ دريافت شده تلقي ميـ 22

از محل پروژه بازديد شهرداری شهری  خدمات ا هماهنگي واحد تواند جهت کسب اطالعات بيشتر ب شرکت کنندگان ميـ 21

 تماس حاصل نمايند. 12121822ماره تلفن :  يا با ش
 

 سيد تقي فالح اميني 

 شهردار شريفيه 
 

 

 

 

 

 



 

 

 تشخصات شرکم

  .............................................................................................................................................................................. : /پيمانكارنام کامل شرکت
  .......................................................................................................................................................................................................  شماره ثبت:

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

 مديرعامل:
 .................................................................... کد ملي: ................................ ميزان تحصيالت: ...................نام و نام خانوادگي: 

 .............................................................رشته تحصيلي: ................................ سوابق کاری: .....................................................
 اعضاي هيأت مديره:

 ...................................... نام و نام خانوادگي: ................................................. کد ملي: ................................ ميزان تحصيالت:
 .....................................: ................................ سوابق کاری: ..............................................................................رشته تحصيلي

 ................. ميزان تحصيالت: ......................................نام و نام خانوادگي: ................................................. کد ملي: ...............
 ................................................رشته تحصيلي: ................................ سوابق کاری: ...................................................................

 .............................خانوادگي: ................................................. کد ملي: ................................ ميزان تحصيالت: .........نام و نام 
 ........................................................................رشته تحصيلي: ................................ سوابق کاری: ...........................................

 ...................................... نام و نام خانوادگي: ................................................. کد ملي: ................................ ميزان تحصيالت:
 ......................................................... سوابق کاری: .....................................................................................رشته تحصيلي: .....

 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   ..................................................................................................................................................... وحروف(:)با عدد  ميزان سرمايه شرکت
  .................................................................................................................................................................................................. شماره حساب: 

  ...........................................................................................................................................................................................  نام صاحب حساب:
 ..........................................................................................................................................................................نزد بانك: 



 

 

 برگه پيشنهاد قيمت

 

 کننده مناقصه به برگزار

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

         مورخ                               س مناقصه شمارهاعالم پيشنهاد قيمت بر اسا موضوع:

   

 ............................رفت و روب تنظيف ، 

 

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

 مطالعه کامل اسناد و آگاهي از شرايط حاضر است:

ضمائم مربوطه را طبق و ی دارشهر خدماتي اين  محدودهخدمات شهر عمليات موضوع انجام کليه امورات 

به مبلغ                     ريال وبه حروف                                               انجام  مشخصات خواسته شده

 .دهد

 

 نام و نام خانوادگي صاحب يا صاحبان امضاء

 مهر و امضاء شرکت
  



 

 

 

امور تنظيف رفت وروب )% مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 5 حدوداً ساليانه و ميزانمبلغ برآورد اوليه 

 ( خدمات شهري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 نامه يينآ
 اجرايي

 
 ، کانال ها ، نهر آب و رودخانه ها، کوچه ها ، خيابان ها  معابر تنظيف و رفت و روب ، -1

و  محيط  سالم سازی  و نقش بسزايي در اند اشغال کرده از شهر را سطح وسيعي موارد مطروحه فوق  که  ييازآنجا
پيوسته جزء وظايف پيمانكار ، و انتقال به جايگاه جمع آوری پسماند  و پاکسازی د، نظافت مستمر ندارافراد سالمت 

از طرف دستگاه نظارت اقدامات با برنامه زمانبندی شده شده و مطابق  يفتعربايست مطابق با شرايط فني  بوده و مي
بايست  باشد که مي روزانه مي صورت بهموارد مطروحه الزم در اين موضوع در طول مدت پيمان صورت گيرد. نظافت 

آوري و حمل کليه  جمع:  به ذکر است جهت انجام کليه خدماتالزم بندی اقدام شود.  مطابق برنامه زمان
،  پرس داريک دستگاه وانت نيسان ، ده  خدماتی اين شهرداري محدو موجود در ،لجن ها و... ها زباله
در بر اساس مقدار گيلوگرم  و  شده گرفتهدر نظر و نيسان کمپرس دار  پرس زباله  ميکانيزه  ونت کامي

 يک آيتم لحاظ گرديده است.

  

 
. 



 

 

 نيروي انسانیتأمين پوشش مورد نياز  -1
ها، نشانگر نظم و انضباط و حضور مديريت مجموعه خواهد بود. لذا با توجه به در نظر  پوشش کارگران در مجموعه

پوشش مناسب جهت نيروها پيمانكار موظف به تامين مداوم البسه کار با کيفيت مناسب شامل: چكمه، گرفتن 
ده و حفظ آراستگي ظاهری بايد دائماً  تامين بادگير، کاله، لباس کار و اتيكت به طور الزامي بوماسك ، دستكش، 

 شده کسر خواهد شد. يينتعجريمه  عنوان بهگردد بديهيست که در غير اين صورت مطابق دفترچه پيمان هزينه آن 

  تهيه ماشين آالت-3
 شرايط عمومي ماشين آالت مورد نياز-21-1

بايست دارای بيمه نامه معتبر بوده واز لحاظ  الف ( کليه خودروهای مورد استفاده جهت اجرای امور واگذاری مي
 فني و ظاهری به تاييد کارفرما برسد.

ب( تمامي ماشين آالت مجهز به عالئم هشداردهنده ، ايمني ، طراحي و نصب طرح تبليغاتي طبق نظر کارفرما و 
 مطابق استانداردهای پليس راهور باشند.

چنين رفاه شهروندان عزيز ، تمامي خودرو های به کار گيری پ( باتوجه به سياستهای کلي و زيست محيطي و هم
سالذ بوده و برای انجام امورات ميكانيزه واگذار شده نيز مي بايست از  1۵شده نيز مي بايست با طول عمر کمتر از 

مدل جديد کاميونت ها )ايسوزو، کاويان ، فوتون ، رنو، بادسان و.....(استفاده شود و به کارگيری خودروهای پر سر 
 ) خاور و...( در بخش ميكانيزه ممنوع است . وصدا وآالينده

امي خودروهای به کارگيری شده درراستای امور واگذاری در شرکتي که مورد تاييد تمت( در صورت اعالم کارفرما ، 
ونظارت هوشمند تجهيز و همچنين کليه تغييرات و تعميرات دوره ای سيستم  AVLکارفرما مي باشد به سيستم 

مي باشد و  مذکور با نظر کارفرما ومحل مورد نظر وی صورت گرفته و هزينه کليه موارد مذکور بعهده پيمانكار
 پيمانكار خود را ملزم به رعايت شرايط کارفرما در اين خصوص مي داند.

 ( کاميونت ها و نيسان های کمپرسي مي بايست دارای توری بغل بوده واز پوشش چادر برروی بار استفاده کنند. ج
 شيرابه نشت گيری شود.بايد دارای مخزن جمع آوری شيرابه باشند واز نظر ريزش ( کليه ماشين آالت پرس دار  ح

 خ ( محل تخليه شيرابه از سوی کار فرما اعالم و پيمانكار حق تخليه در محل غير ندارد .
د ( تمامي خودرو ها وماشين آالت مي بايست در ابتدای شيفت کاری و به صورت آماده به کار در محدوده حضور 

 داشته باشند به نحوی که :
 . باشد خاليمخزن پس آب و شيرابه خودرو ها -
 مخزن آب خودروپر باشد.) برای جاروب ميكانزه واتر جت و مخزن شوی (-
 باك سوخت خودرو پر باشد . -

 خودرو ها فاقد بار )زباله يا نخاله و خاك جاروب ( باشند.
 :شرايط خصوصي ماشين آالت  -21-2

 : الف( ماشين آالت جمع آوري و حمل پسماند
 کاميونت سر پوشيده  پرس دار   -

 سرپوشيده پرس دارنيسان  -

 بر عهده پيمانكار مي باشد )برگه باسكول (  بارگيری ، حمل ، تخليه ، اخذ رسيد برحسب کيلوگرم  -



 

 

بر اساس نامه ارسالي از جايگاه زباله  و لجن انتقال داده شده به سايت محمد آباد  در ضمن پرداخت هزينه  -
اخذ شده بر حسب گيلوگرم مي باشد که با توجه به آيتم روزانه درصد تاييد شده قابل د پسماند يا رسي

 پرداخت مي باشد .

در باتوجه به اينكه جمع آوری ، حمل وتخليه توسط نيسان وکاميونت پرس دار زباله  انجام مي گيرد  -
 صورت نبود هر يك آز ماشين االت  به هر دليلي جايگزين ماشين پرس الزامي است.

 ب ( ماشين آالت ارائه خدمات به محدوده عملياتی 

 که  پيمانشبانه روزی جهت انجام عمليات  کمپرسی داريک دستگاه نيسان پيمانكار موظف به تهيه -         
 مي باشد                             است شامل موارد زير

در زمان بارش باران وبرف در ، ماسه ، نمك به سايت محمد آبادو نوخاله به مهرگان شبانه روزی لجن حمل   -     
 محدوده عملياتي و غير صورت گيرد.

 حمل و جابجايي کليه موارد مربوط به پيمان .-     
در محدوده شهری که از سوی واحد  امور خدمات شهریادوات حفظ و نگهداری وجابجايي در صورت نياز  -   

 عالم مي گردد.نظارت ا

در طول سال ديده شده مي بايست انجام کليه خدمات شبانه روزی خودرو نيسان با توجه به اين که با عملكرد - 
از طرف دستگاه نظارت صورت يا رساني مربوط به آيتم های پيمان، لحاظ گردد و نوع خودرو با هماهنگي کارفرما 

خودرو ودر صورت صالحديد کارفرما بدنه  سال باشد1۵کمتر از به ذکر است که بايد مدل خودرو مي گيرد الزم 
در صورت نبود خودرو به رنگ آميزی ، دور نويسي و طراحي گردد و انجام موارد مذکور برای پيمانكار الزامي است .

 الزامي مي باشد.هر دليلي جايگزين نيسان کمپرس دار 
ارگيری ، حمل  ـ تخليه نخاله، ماسه، نمك و..بعهده پيمانكار بوده و هزينه ب :نيسان کمپرس دار-

 های آن در قيمت پيشنهادی لحاظ گرديده است . 
محل تخليه جايگاه نخاله و پسماند های ساختماني جايگاه مشخص شده از طرف سازمان مديريت -

 مي باشد .پسماندمي باشد و هزينه موارد مطروحه وتخليه بر عهده پيمانكار 
 ( ماشين آالت شستشوي مکانيزه مخازن:پ

 کاميونت مجهز به تجهيزات وادوات الزم-
 . پيمانكار مي باشدی  تامين آب و مواد شوينده جهت شست شوی مخازن بر عهده :1تبصره 
کامال ارای مخزن جمع آوری پس آب باشند الزم است نكات ايمني ماشين آالت جمع آوری شده بايد د:  1تبصره 

 رعايت شده و مخزن شوی کليه استانداردهای الزم راداشته باشد.

 

 :(ماشين آالت رفت و روب مکانيزه ت
 کاميونت مجهز به تجهيزات و ادوات الزم -

از آن جايي که مسيرهای جاروی ميكانيزه در خيابان های اصلي مي باشد الزم است تمام نكات ايمني کامال رعايت 
در ضمن استفاده از کليه ادوات و شده و ماشين جاروی ميكانيزه مي بايست تمام استانداردهای الزم را داشته باشد . 

س اد نياز همچنين نيروی ماهر ، هوشيار و مجهز )لبوسايل ايمني ذکر شده در شرايط فني پمان ، وسايل مور
 مناسب و ادوات يا لوازم مورد نياز  ( الزامي مي باشد .



 

 

 .تبصره :تا مين آب جهت رفت وروب مكانيزه بر عهده پيمانكار مي باشد -
 

 )کارگر آزاد(تأمين نيروي انسانی مازاد-4
استحفاظي شهر  هدر محدود ـ با توجه به اين که در طول مدت پيمان، کارهايي خارج از موضوع قرارداد1ـ21

مي نمايد که اين موضوع توسط پيمانكار مربوطه صورت گيرد، پيمانكار  اتفاق مي افتد و ضرورت کار ايجابشريفيه 
 مي بايست با نظر دستگاه نظارت، نسبت به تأمين نيروی انساني )کارگر آزاد( در مواقع مورد نياز اقدام نمايد.

 ساعت کار مفيد در شبانه روز محاسبه مي گردد. 8آزاد( با عملكرد حداقل ـ کارکرد نيروی انساني )کارگر 2ـ21
 و مقررات مربوطه الزامي خواهد بود. کار ـ رعايت مجموعه قوانين1ـ21
بيمه و  رعايت موارد ايمني، تهيه لباس کار، اياب و ذهاب، ادوات مورد نياز متناسب با کار،کارگر آزاد، ـ 4ـ21

 خواهد بود.بر عهده پيمانكار  21حقوق، مطابق با جدول شماره پرداخت 

 

 



 

 

 مشخصات فني و اجرائي مورد پيمان
 

و جلوگيري از ابگر فتگی هاي پر کانال ها و–رودخانه ها  -کوچه ها-رها ـ معاب نظافت خيابان ـ1
 ......خطرو 

صورت  به حاًي)ترج شستشو شوندعالوه بر جاروکشي روزانه گاهي اوقات برحسب نياز مسيرهای مطروحه فوق  ـ1ـ1
 .مكانيزه(

وری خاك ولجن و ...بالفاصله نسبت به انتقال آن ها به جايگاه پيمانكار موظف است بعد از جاروکشي وجمع آ ـ2ـ1
 مشخص شده اقدام نمايد .

 صبح به اتمام برسد(. 2زباله و ضايعاتي در معابر وجود نداشته باشد )نظافت کلي بايستي در ساعت  گونه چيه ـ3ـ1
 خواهد شد . منظور  مشمول کسر آيتم و جريمه صورت عدم رعايت  در اجرای اين بند از وظايف پيمانكار بوده و

صورت پذيرد )در صورت و خيابان ها زدگي سطح معابر  روبي بالفاصله پس از اتمام بارش برف و قبل از يخ برف ـ4ـ1
در زمان بارش برف معابر استفاده گردد(.اره و ماسه در سطح  برودت هوا و خطر سرخوردن الزم است از خاك

 بالفاصله به ماسه و نمك پاشي مسيرهای مورد نيازاقدام گردد.
روبي  سريع و استفاده از وسايل مكانيزه جهت برف يروب در صورت بارش برف حسب مورد پيمانكار موظف به برف ـ5ـ1

 باشد. ميمسيرهای مورد نياز 

ر نمايد و بالفاصله در مسيرهای پر خطر و محل تجمع آب نيرو مستقدر صورت بارش باران پيمانكار موظف است  ـ6ـ1
 اتخاذ نمايد .تدابير الزم جهت جلوگيری عدم تجمع 

 اقدام گردد.به تشخيص دستگاه نظارت شهری و زمين های خالي ومسيرهای مورد نياز در محدوده علف زني معابر ـ7ـ1

های مختلف و يا نصب داربست و پالکارد در  پيمانكار موظف است از ورود هرگونه اتومبيل يا دستگاه حفاری ارگان ـ8ـ1
 نموده و سريعا به شهرداری اطالع دهد.جلوگيری شهرداری از سوی معابر بدون مجوز 

 د.نمايدر معابر جلوگيری ي به هر دليل گرفتگ آبو يا پيمانكار موظف است از هدر رفت آب  ـ9ـ1

مسئوليت کليه حوادث وجبران تمامي خسارات مالي وجاني وارده به اشخاص ثالث )حقيقي وحقوقي (ناشي از  ـ11ـ1
، برطرف نمودن آب ، نمك پاشي برف روبي  جاروکشي )دستي و ميكانيزه (،قصور در اجرای واگذاری در امر

 و کليه خدمات ديگر به طور کلي به عهده پيمانكار مي باشد.گرفتگي 

 عالوه بر کسر آيتم جاروی دستي جريمه منظور مي گردد.وحه  رصورت قصور در هر يك از بند ها مطدر  ـ11ـ1
 نيروي انسانیتأمين پوشش مورد نياز  ـ1

بود. لذا با توجه به  جموعه خواهدنشانگر نظم و انضباط و حضور مديريت ممحدوده عملياتي پوشش کارگران در  ـ1ـ2
 کفش ،متوسط ساليانه چكمه، طور بهگرفتن پوشش مناسب جهت نيروها در نظر 

بايست با  که مي شده گرفتهاتيكت در نظر ماسك ودستكش، بادگير، کاله، لباس کار، 
در  شده اعالمقرار گيرد. در غير اين صورت مطابق شرايط  مورداستفادهحفظ و نظافت 

 کسر خواهد شد. شده نييتعجريمه  عنوان بهدفترچه پيمان هزينه آن 

، نسبت به تأمين نيروی محدوده عملياتي بهتر انجام شدن کارهای واگزار شده در پيمانكار موظف است جهت  ـ2ـ2
اقدام نمايد )تمامي مطابق جدول پيشنهادی خود )کارشناس ، کاردان، نيروی ماهر، ، کارگر(  ازيانساني موردن

 نظارت باشند(. دستگاهعوامل بايستي مورد تأييد 
 نسبت به وضعيت ظاهری کارگران خودکنترل داشته باشد. پيمانكار موظف است ـ3ـ2



 

 

پيمانكار موظف است البسه مناسب باکار ارجاعي به کارگران و فصل کاری را با هزينه خود در اختيار آنان قرار  ـ4ـ2
 دهد.

 کارگران اقدام نمايد. یکار پيمانكار موظف است نسبت به تأمين بهداشت ـ5ـ2

 .مي بايست نصب گردد به تشخيص دستگاه نظارت  اتيكت بر روی لباس کارگران  ـ6ـ2
منطبق با موازين بهداشتي  و غيره( قبول )کمد لباس، موکت و قابل مناسب و یغذا تهيه تأمين محل استراحت و ـ7ـ2

 باشد. جهت کارکنان به عهده پيمانكار مي

 خودروتهيه ـ 3

 
در طول سال ديده شده مي شبانه روزی با توجه به اين که  کمپرسي دار  نيسانوانت در رابطه با خودروهای  ـ1ـ3

 .لحاظ گردد  ،بايست انجام کليه خدمات رساني مربوط به آيتم های پيمان

  . مي باشد تهيه خاور بر حسب مورد به تشخيص دستگاه نظارت ـ2ـ3

پرداخت هزينه های  هر سرويس خاور به همراه نيروی کارگری مورد نياز جهت بارگيری و حمل بوده و محل  ـ3ـ3
 ) مهرگان ( بايد با هماهنگي سازمان پسماند شهرداری قزوين مشخص گردد. تخليه آن

 شرکت و شبرنگ های مناسب تجهيز شو د.خودروهای خدماتي پيمانكار بايد با نظر دستگاه نظارت  به آرم  ـ4ـ3

 

 ماشين آالت مورد نياز جهت جمع آوري پسماند   -4
)محمدآباد(  جهت حمل پسماند به جايگاه مشخص شده  کاميونت ميکانيزه پرس دار –نيسان ميکانيزه پرس دار  -4-1

 در طول سال ديده شده مي بايست انجام کليه خدمات رساني مربوط به آيتم های پيمان، لحاظ گردد .
ه با نظر دستگا ها آنو نيروهای کارگری ماشين آالت و لوازم ايمني جهت  هشداردهنده عالئمنصب کليه  -1-4 ـ5ـ3

 .باشد يمنظارت الزامي 

به عهده پيمانکار و هزينه فيش تخليه به  سايت محمد آباد  جهت بارگيري و حمل  ماشين آالتپرداخت هزينه  ـ6ـ3
 به عهده کارفرما می باشد.

 مورد استفاده بايد مورد تاييد دستگاه نظارت باشد و تاييديه معاينه فني داشته باشدماشين آالت  ـ7ـ3

ظ کيفيت بدنه در طول دوره بايد بدون دود زايي و دارای ظاهر سالم و خصوصاً حفمشين آالت مورد استفاده  ـ8ـ3
 را داشت باشدفعاليت 

حتماً بايد مجهز به شبرنگ مثلث خطر در عقب بوده و همچنين دارای چراغ ماشين آالت مورد استفاده بايد  ـ9ـ3
 متری را داشته باشد 82ر واضح  از فاصله حداقل ضد آب و با  قابليت روئيت نور به طو  ledهشدار 

 درج گرددماشين االت مورد استفاده آرم و نام شرکت بايد به صورت خوانا در طرفين  ـ11ـ3

ماشين االت غير ميكانيزه جهت حمل پسماند سال بوده و به کارگيری  1۵بايد عمر ماشين آالت مصرفي حداکثر  ـ11ـ3
 اکيداً ممنوع مي باشد .

بندی کامل داشته وريزش شيرابه نداشته باشد .درغير اين ز ماشين االتي استفاده نمايد که اب پيمانكار بايد ا ـ12ـ3
صورت عالوه بر کسر آيتم روزانه و جريمه مضاعف بر آن موظف به شتشوو پاکسازی محل هايي است که بر اثر 

 نشت شيرابه از ماشين آالت خود آلوده گرديده است مي باشد.

 2پيمانكار موظف است هر شب )زمان مشخص شده از واحد نظارت (به تخليه مخازن اقدام نموده و قبل از ساعت  ـ13ـ3
در اين امر عالوه بر کسر آيتم روزانه صبح تمامي مخازن ها تخليه و به جايگاه انتقال داده شود در صورت قصور 

کليه عملكرد حمل تناژ آن روز ابطال و هيچ گونه حق الزحمه ای بابت انجام عمليات مر بوطه محاسبه نمي 
 .نيز منظور مي گرددجريمه گرددو 



 

 

در صورتي که مي باشد .پيمانكار موظف است نسبت به تامين ماشين االت جايگزين )پشتيبان (تمامي تمهيدات  ـ14ـ3
با کار فرما ماشين االت مورد نظر راتهيه اشين االت ،جاگزين ننمايد بالفاصله جهت انجام عمليات مربوطه م

 درصدی باالسری هزينه محاسبه و از صورت وضعيت کسر مي گردد.)صد ( 122

 پيمانكار موظف به شستشوو نظافت به موقع ماشين آالت بوده به نحوی که مورد تاييد کار فرما باشد. ـ15ـ3

 ال به تخليه ماشين االت وشتشو اقدام نموده باشد.کامپيمانكار موظف است قبل از بارگيری  ـ16ـ3

 ماشين شستشوي مخازن     -5
اعالمي از سوی واحد خدمات شهری )واحد نظارت ( نسبت به شتشوی مخازن طبق برنامه پيمانكار موظف است -5-1

 اقدام نمايد 
با تاييد دستگاه نظارت ،به وسيله به شستشوی مخازن و ريل آنها با آب و مواد پاك کننده پيمانكار موظف است -۵-2

آثار الودگي در  خودرو مكانيزه مخزن شوی به گونه ای که داخل و بيرون مخزن و ريل آنها به طور کامل شستشو شده و
 محل باقي نماند در غير اين صورت مبلغي جهت هزينه شتشو محاسبه نمي گردد.

اری الزم جهت کار به همراه خودروی مخزن شوی بعهده تامين آب و نيروی انساني و مواد شوينده وادوات ک-۵-1
 پيمانكار است.

با نظر دستگاه نظارت  ها آنو نيروهای کارگری ماشين آالت و لوازم ايمني جهت  هشداردهنده عالئمنصب کليه  -5-4
 .باشد يمالزامي 

مي گردد در صورت قصور عدم شتشو طبق برنامه زمانبندی شده اعالمي از سوی واحد نظارت جريمه منظور  -5-۵
برابر هزينه محاسبه  ۵22مجدد بر اساس زمانبندی اعالم شده کار فرما اقدام به تهيه ماشين شستشوی جايگزين نموده و 

 مي گرد.

 ازيتأمين ادوات موردن -1

  
تنظيف و رفت وروب  مورد نياز جهت تعدادبه چكش و ... ، قلم کلنگ، ، پتك،  بيل، ر چرخ لجن ، جارو، اچه،ونغفر  ـ1

 سطح شهر 
 برق و مرتبط با تأسيسات آب ليوسا ـ2
 عدد سالم 1 پمپ کف کش ـ1
 دستگاه آماده به کار  1 کمپرسينيسان  ـ4
 تلفن همراه ـ۵
الزامي  دستگاه نظارتحسب مورد با ابالغ  ،روز نگهداری استفاده از تجهيزات مكانيزه به در کليه عمليات حفظ و ـ1

 باشد. مي

 کارکنانوچكمه  کار کفش  ـ2

 کاله کار و عينك برای هرس ـ8

 دار چراغلباس مخصوص در شب به همراه کاله  ـ2

 های اوليه جعبه کمكـ 12

 ينشان آتشکپسول ـ 11

 پروژکتور شارژی دستيـ 12

 هشداردهندهی و عالئم قند کلهـ 11



 

 

 (barبار) 122حداقل  واتر جتـ 14

 
 دستگاه آماده به کار 12چهار چرخ جهت جمع آوری لجن و ..حداقل ـ 1۵

 دستگاه سالم  1سواری حداقل  سيكلتموتورـ 11

 خاور پرس زباله ـ 12

پيمانكار موظف است  ،باشد و در صورت لزوم وسايل ذکر شده در دفترچه پيمان حداقل وسايل مورد نياز مي - 1تبصره 
 نسبت به تامين ادوات بيشتر با نظر دستگاه نظارت اقدام نمايد .

وسايل و پرسنل با نظر دستگاه نظارت اقدامات الزم  ی از کليه ادوات،هت بازديد ادوارباشد ج پيمانكار موظف مي - 2تبصره 
و کليه موارد مربوط به پيمان  الزم يه ذکر است بازديدهای ادواری حداقل يك بار در ماه انجام خواهد گرفت را به عمل آورد .

مي ر فصل جرايم همين دفترچه در سو مشمول جريمه های مربوطه  که نياز به بازديد دارند مشمول اين موضوع مي باشد
 شود .

 
  



 

 

 شرايـط ويـــژه
الشعاع قرار دادن کل موضوع قرارداد  موجب تحت ،با توجه به اينكه صحيح انجام ندادن هر يك از بندهای کاری ـ1

 باشد. مي شده انجامها بر اساس کميت و کيفيت کار  لذا کليه پرداختگردد،  مي

راننده نيسان کمپرس دار حمل زباله و جابه جايي ماسه ونمك و وسايل و لوازم های مورد نياز پيمانكار و کليه نيروها:  ـ2
، ماشين شستشوی مخازن ، کاميونت حمل پسماند ميكانيزه ، نيسان پرس حمل پسماند ،کارفرما در محدوده عملياتي 

پيشنهادی پيمانكار محسوب نگرديده و اين تعداد نيرو شامل تعداد نيروی و نماينده پيمانكار ماشين جاروی ميكانيزه 
 22با افزايش  1421الزم به ذکر است محاسبه پايه حقوق و مزايا سال  باشد. صرفاً مشمول کارگر، نگهبان و سرکارگر مي

قوق درصد مي باشد در صورت کاهش يا افزايش پايه حقوق تاييد شده از سوی اداره کار شهرداری در صورتي که پايه ح
کسر و در صورت افزايش باالی پيمانكار صورت وضعيت از درصد کمتر باشد پايه حقوق حداقل نيرو را محاسبه و  22از 
 پرداخت مي نمايد.ها درصد پايه حقوق بر اساس حداقل نيرو  محاسبه و با صورت وضعيت  22

 . . نفر مي باشد 21يروی روزکار نفر وتعداد ن 4تعداد در طول پيمان  نيرو ماهيانه شب کار تعداد  حداقل  ـ1

سه کار کامال مشابه طي پنج سال گذشته  اين شهرداری بايد حداقلرفت وروب  تنظيف ، شرکت کنندگان در مناقصه ـ4
 .واسناد مربوط به ان شامل قرارداد وصورتجلسه تحويل را ارايه نمايند   باشند

برحسب  تواند مي شده نمرات داده امور خدمات شهری های  در صورت کوتاهي پيمانكار به هر ميزان در هر يك از بخش ـ۵
 عدم انجام کل آن بخش محاسبه گردد.

با نظر دستگاه  ) سايت محمد آباد ( اعالم شده زباله های تا ايستگاه محدوده عملياتيپسماند پيمانكار موظف به حمل  ـ1
 اقدام نمايد . باشد مي و هماهنگي سازمان پسماند شهرداری قزوين نظارت

 پيمانكار موظف است طبق برنامه زمانبندی شده نسبت به رفت وروب کوچه ها وخيابان ها اقدام نمايد. ـ2

پيمانكار موظف است برای حمل پسماند از کاميونت پرس زباله و نيسان پرس زباله ميكانيزه که بطور جداگانه در طول  ـ8
 پيمان ديده شده استفاده نمايد .

از )بلوار امام علي ، بلوار شهيد بهشتي و بلوار واليت (  پيمانكار موظف است جهت رفت و روب خيابان های اصلي  ـ2
 ماشين جاروی ميكانيزه استفاده نمايد.

امور خدمات شهر شدن  انجام مديريت و بهتر پيمان تمام وقت جهت  دوره  در طوليا نماينده مقيم پيمانكار  حضور  ـ 12
 .الزامي است 

 پيمانكار موظف است در زمان بارش برف و بارش باران سريعا جهت جلوگيری از خسارت  وآبگرفتگي و....اقدام نمايد. ـ 11

 استفاده نمايد .و جداول از ماشين شتشوی مخازن و جداول پيمانكار موظف است برای شتشوی مخازن ـ 12

ساعت ديده شده  24طول پيمان به مدت که در پرس دار نيسان پيمانكار موظف است برا ی حمل نخاله وغيره از ـ 11
 استفاده نمايد.

 در هر زمان نياز به حضور مدير عامل شرکت باشد پيمانكار موظف است در شهرداری حضور داشته باشد.ـ 14

پيمانكار موظف است جهت علف زني زمين های خالي اعالم شده  در فصل بهار از سوی واحد نظارت حداقل سه ـ 1۵
 اقدام نمايد. و با سه نيروی علف زن ماهر کاردستگاه علف زن آماده به 

بوده و پيمانكار موظف است  به پاکسازی هفتگي علف زني و پاکسازی زمين های خالي محدوده سطح شهر جزه نظافت ـ 11
 محدوده های اعالم شده به طور مستمر اقدام نمايد.

منظور رفع نواقص و تجديد يا  دستگاه نظارت بهدر صورت عدم اجرای هريك از مفاد قرارداد و يا عدم انجام دستورات ـ 12
گردد کارفرما به هر ترتيبي که مقتضي بداند  در مدتي که برای پيمانكار تعيين مي ،شده معيوب اصالح کارهای انجام

درصد از اولين پرداخت به پيمانكار کسر  122اضافه  های مربوطه را به رأساً معايب و نواقص کار را رفع و جمع هزينه
 .نمايد يم



 

 

 باشد. کار مي به عهده پيمانكار رهيقوانين مرتبط و غ هيتأمين اجتماعي و کل رعايت قوانين و مقررات قانون کار وـ 18
نيروی  واگذارشده و پيمانكار موظف است با توجه به حجم کاری و به پيمانكاربا حداقل نيرو  پيماني  صورت حجمي و به

 .شرايط عمومي اقدام و حقوق و مزايای قانوني کارگران را پرداخت نمايد نسبت به اجرای قرارداد و ،ازين مورد کار
حل اختالف و تشخيص و جبران  یها تأياجزاء آراء ه به شكايات کارگران و پرداخت حقوق و ييدرهرحال پاسخگو

 اشت.مسئوليتي نخواهد د گونه چيهشهرداری باشد و  خسارات به عهده پيمانكار مي
ی داخل اسناد مناقصه توسط پيمانكار ها برگهتكميل کليه  باشد. ارائه برآورد و آناليز قيمت در پيشنهاد قيمت الزامي ميـ 12

 گردد. تلقي مي و مخدوش ، اسناد ناقصها برگهو در صورت عدم تكميل  بوده الزامي
بايست توسط پيمانكار تنظيم و به دستگاه نظارت ارائه گردد که پس از  ای، مي های دوره در آيتم تيوضع صورتارائه ـ 22

هيچ  شهرداریتأخير صورت گيرد تيوضع صورتباشد و چنانچه در ارائه  تأييد دستگاه نظارت قابل پرداخت مي
 مسئوليتي در اين مورد ندارد.

باشد، حسب تشخيص دستگاه نظارت معادل درصد  2۵ کمتر از که ميانگين نمرات يك آيتم در طول ماه  درصورتيـ 21
 باشد. صدور يك اخطار مي

بوده که با توجه به شرايط  ازير موردنماشين االت منزله حداقل  ذکرشده در اين دفترچه بهماشين االت تعداد ـ 22
 شود. ت شامل ميکليه محدوده عملياتي )کوچه، خيابان( را حسب تشخيص دستگاه نظار باشد و مي شيافزا قابل

شود معترض باشد، مكلف  نماينده کارفرما تنظيم مي لهيوس که به ييها تيوضع هرگاه پيمانكار نسبت به نمرات و صورتـ 21
اعالم کند تا مورد رسيدگي قرار  ساعت به واحد نظارت کتباً 24است اعتراضات خود را با ذکر دليل در ظرف مدت 

 پيمانكار جهت دريافت صورت وضعيت روزانه به معنای تاييد آن ميباشد .عدم حضور روزانه بديهي است  گيرد.
از سوی واحد نظارت است و چنانچه به هر دليلي الزم شود  شده ابالغی ها دستورالعملپيمانكار موظف به اجرای ـ 24

با  زمان هم ی ابالغي و يا شرايط خصوصي قرارداد منظور نشده؛ الزم استها دستورالعملعملياتي اجرا گردد که در 
 اجرای آن، با هماهنگي و دستور دستگاه نظارت، مستند به دستور کار گردد.

ی و حضور حداقل ريکارگ بهالزام پيمانكار به رعايت  منزله بهدر اسناد مناقصه توسط پيمانكار  شده ينيب شيپتعداد نيروی ـ 2۵
نظر کارفرما تا ايجاد شرايط مطلوب در نگهداری باشد. بديهي است بسته به شرايط و حجم عمليات اين تعداد با  نيرو مي

 باشد. مي شيافزا قابلمجموعه به تعداد الزم 

 به عهدهتمامي حوادث ناشي از اين بند به امور خدمات شهری و مسئوليت  تأمين ايمني در خصوص کليه موارد مرتبط ـ 21
 باشد. پيمانكار مي

مشمول بند جرايم خواهد  صورت نياغير  در باشد. اری الزامي ميبه هنگام آبياری، حضور کارگر آبيار ماهر در محل آبيـ 22
 شد.

کامل  صورت بهاز سوی کارفرما  تيوضع صورت مبلغ پيمانكار موظف است تا سه ماه حقوق کارگران مجموعه را در صورت عدم پرداخت ـ28
 پرداخت نمايد.

 باشد. ماهيانه مي صورت به، تيوضع صورتنحوه محاسبه ـ 22

هايي که مربوط به امور پيمان باشد، مي بايست جهت تعريف  صورت وضعيت از طرف پيمانكار يا درخواست تنظيمدر ـ 12
 موضوع از رديف جداول و کدهای آن استفاده شود.

 بررسي خواهد شد.ها معامالت شهرداری  نامه نييآ 18موضوعات اختالفي بين کارفرما و پيمانكار مطابق با ماده ـ 11

 ، با احتساب ضريب کمي و کيفي خواهد بود.تيوضع صورتمبنای محاسبه عملكرد پيمانكار در ـ 12

 ها که شامل تعويض المپ، تعويض ترانس، تعويض حباب  های مربوط به پايه چراغ در خصوص آيتم روشنايي، کليه هزينهـ 11
ای  مانكار بوده و بابت آن هزينه جداگانهعهده پيو اطالع جهت خريد لوازم مورد نياز به واد نظارت ) خدمات شهری ( به 

 گردد. پرداخت نمي



 

 

و...( از سوی ، شتشوی مخازن رفت و روب ، جمع آوريو ....که توسط ماشين ) پرس زباله ييد کيفيت در صورت عدم تأـ 14
از نظر کمي و کيفي اختالل امور خدمات شهری که در ادامه روند فعاليت دستگاه نظارت يا بروز هر گونه عيب و نقصي 

از صورت  درصد  122به ميزان  نموده و با هزينه باالسریماشين مورد نياز ايجاد نمايد، کارفرما راساً اقدام به تهيه 
 نمايد . وضعيت پيمانكار کسر مي

حمل نخاله خاور و وماشين پرس زباله و ماشين جاروی ميكانيزه  و شستشوی مخازن ميزان روزانه تانكرهای آبياری ـ 1۵
طريق دستگاه نظارت ابالغ مي گردد الزامي بوده و چنانچه در هر کار مطابق دستورالعملي که از  و پايان زمان شروعو......

 اعمال مي گردد.نيز  مربوطه  جرايم   رديف هایعالوه بر کسر آيتم روز مطابق نظر دستگاه نظارت اقدام نشود

مناقصه تا عقد قرارداد امكان توسعه فضای سبز وجود دارد، آمار مربوطه در زمان با توجه به اينكه در فاصله برگزاری ـ 11
 عقد قرارداد به آمار اوليه هر مجموعه اضافه مي گردد.

محاسبات و تايپ اعداد احتماالً اشتباهي صورت گرفته باشد، کارفرما  جهيدرنتچنانچه در آمار و همچنين  نکته مهم:
 رگذاريتأث% قرارداد 2۵نمايد و در افزايش يا کاهش  الح آن اقدام و به پيمانكار ابالغ مينسبت به اص طرفه كي صورت به

 نخواهد بود.

 

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

انجام کاری را نمايد که جزء وظايف پيمانكار بوده و پيمانكار  يا اعالم  در صورتي که دستگاه نظارت به پيمانكار ابالغـ 18
در اين زمينه راسا اقدام کرده و مبلغ کار صورت گرفته را شهرداری نسبت به انجام اقدام ننمايد عالوه بر اعمال جريمه، 

مي نمايدواز صورت  اختاز صورت وضعيت پيمانكار کسر نموده و مطابق فاکتور ارائه شده به ارائه کننده فاکتور پردرا 
 .) صد (در صد باالسری کسر مي نمايد  122وضعيت پيمانكار با  

سمپاشي چمن، گلهای فصلي، رزکاريها، درختان و درختچه ها و کليه مواردی که نياز به سم پاشي دارد مطابق جدول ـ 12
 اقدام خواهد شد. 2۵

موجود در   1و  2، 1بايست مطابق فرمهای شماره  ارائه هرگونه صورت وضعيت از طرف پيمانكار به واحد نظارت ميـ 42
 دفترچه پيمان ارائه گردد. در غير اين صورت قابل قبول نمي باشد.

نكار به کارفرما الزامي ارائه ليست فيش واريزی حقوق و بيمه پرسنل ماه قبل شرکت جهت دريافت مبلغ صورت وضعيت ماه جاری توسط پيما ـ41
 .مي باشد.

 به پيمانكار منوط به ارائه فاکتور رسمي اداره دارايي بعد از تاييد صورت وضعيت ماهيانه مي باشد.پرداخت ارزش افزوده ـ 42

 ا صورت وضعيت جداگانه اعمال گردد.هرگونه کاهش و افزايش سطح مربوط به قرارداد بـ 41
 

تي که بنا به تمامي آيتم هايي که در بخش مبلغ نهايي کارفرما صفر نموده است به اين معني ميباشد که در صورـ 44
نياز به انجام آن توسط پيمانكار منتخب باشد ، کارفرما طي ابالغ رسمي انجام آن رديف ها را از تشخيص کارفرما 

 پيشنهادی   مي باشد .قيمت پيمانكار مي خواهد و پيمانكار نيز موظف به ارائه خدمات در آن حوزه با 

 مي باشد . مانكاريآب و برق به عهده پ یو شبكه ها ساتيملزومات ، تاس هياز کلحفاظت ـ 4۵

موظف است عالوه بر  مانكارياپراتور پ یو سهل انگار یاريهنگام آب ايدر اثر حوادث  ابانيدر صورت نشت آب به داخل خـ 41

 تيدر صورت بروز حوادث مسئول ستيهياقدام کند بد رينفر پرچم زن در مس كيرفع خطر نسبت به مستقر نمودن 

 باشد . يم مانكاريموارد به عهده پ هيکل

-3003-3001-1003-1003-1003-1003-1001-1003-1003يشامل کد ها مانکاريروزانه پ یموظف يها تميآ هيصوص کلدر خ -53

 . دينماواحد نظارت اقدام  یموظف است مطابق دستور کار ابالغ کارنپيما  3003

 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 ابالغ 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 

 رائمج                                                                         

توسط پيمانكار )با تشخيص دستگاه نظارت(،  شده ينيب شيپبه ازای کمبود هر نفر کارگر و آبيار تانكر از حداقل تعداد  ـ1

 گردد. همان روز پيمانكار کسر مي تيوضع صورتريال از 222/222/1مبلغ 

ريال 222/222/1مبلغ و عدم استفاده هر يك از وسايل حفاظت فردی پرسنل در صورت نامناسب بودن وضعيت ظاهری  ـ2

 گردد. جريمه به ازای هر نفر منظور مي

 ريال جريمه منظور مي گردد. 222/۵22/1مورد نياز پرسنل اجرايي مبلغ  عدم تامين دست ازار ـ1

 222/222/1در شرايط خصوصي و فني اين دفترچه روزانه مبلغ  ذکرشدهبه ازای کمبود و يا خرابي هر يك از ادوات  ـ4

 .ريال جريمه منظور خواهد شد.

ريال جريمه 222/222/4گاه نظارت مبلغ جهت هرگونه عدم رعايت موارد ايمني از سوی پيمانكار حسب تشخيص دست ـ۵

 منظور خواهد شد.

ريال  222/222/۵در صورت عدم پاکسازی زمين های خالي محدوده شهرداری بر اساس زمان مشخص شده مبلغ  ـ1

 جريمه منظور مي گردد.

 جايگزيني خودروهای جديد بدون اطالع کارفرما در هرشيفت کارکرد درآن شيفت محاسبه نمي گردد. ـ2

ريال جريمه منظور مي گردد.تاخير هر يك از  222/222/۵يه کامل و حمل پسماند داخل مخازن مكانيزه مبلغ عدم تخل ـ8

 ريال جريمه منظور ميگردد.  222/222/4ماشين آالت در شروع شيفت کاری مبلغ 

 ريال جريمه منظور مي گردد. 222/222/۵انهار زير پل ها و آبروها مبلغ عدم دفع آبگرفتگي جويها  ـ2

و و روی ريل های تردد خودرو هاخيابان های اصلي و نمك پاشي  ) زير گذرهای ، ماسه  عدم برف روبي و يخ زدايي ـ 12

به موقع از محذدوده قرارداد خيابان هايي که  از سوی واحد نظارت اعالم مي گردد در صورتي که به موقع انجام نگيرد .

 مي گردد.منظور ريال جريمه  222/222/12مبلغ 

ريال جريمه 222/222/12حمل ، ماسه ، نمك پاشي در مواقع بارش برف مبلغ حضور نيسان کمپرسي جهت عدم ـ 11

 منظور مي گردد.

ريال جريمه منظور مي  222/222/1عدم تحويل وسايل حفاظت و لباس متحدالشكل به تعداد هر يك نفر پرسنل  مبلغ ـ 12

 گردد. 

ريال جريمه منظور مي  222/222/۵محل های غير مجاز مبلغ  تخليه خاکروبه و زائدات خودروی مكانيزه جاروب درـ 11

 گردد.

ريال جريمه منظور مي  222/222/1عدم جمع آوری و حمل پسماند  عفوني بي خطر سازی شده  هر کيلوگرم مبلغ ـ 14

 گردد.



 

 

مبلغ  هر مورد لجن کش ناسالم و استفاده از چهار چرخ لجن )لجن کش (، عدم نظافت  چها چرخ لجنعدم استفاده ازـ 1۵

 ريال جريمه منظور مي گردد. 222/222/2

 ريال جريمه منظور ميگردد. 222/222/1جاروب و غيره و تخليه در چهارديواری ها هر مورد مبلغ آتش زدن ضايعات ـ 11

 ريال جريمه منظور مي گردد. 222/222/۵در هر روز مبلغ و ماشين پرس زباله و غيره .. نداشتن جای پارك جاروب ـ 12

 ريال جريمه منظور مي گردد. 222/222/1وسايل و لجن و ....هر مورد مبلغ سد معبر ـ 18

 ريال جريمه منظور مي گردد. 222/222/2مبلغ روزانه برای تعويض لباس و استراحت کارگران مكان مناسب نداشتن ـ 12

ريال  222/222/۵خارج شدن خودروهای حمل زباله مكانيزه و سنتي بر اساس مسيرهای مشخص شده هر مورد مبلغ ـ 22

 جريمه منظور مي گردد.

ريال جريمه منظور مي  222/۵22/2عدم استفاده از پوشش روی محموله و نقص درب عقب به ازای هر مورد مبلغ ـ 21

 گردد.

 ريال جريمه منظور مي گردد. 222/222/2آويزان کردن ملزومات و کيسه های مواد بازيافتي در اطراف خودرو مبلغ ـ 22

ريال جريمه منظور  222/۵22/2ظرفيت خودرو و ريخت و پاش در مسير هر مورد مبلغ  حمل نخاله و پسماند بيش ازـ 21

 مي گردد.

 ريال جريمه منظور مي گردد.  222/222/2عدم نصب چادر و توری بر روی خودروی حمل نخاله و ضايعات مبلغ  ـ 24

يا عدم  کارفرمای درخواستي توسط ها گزارشدر صورت عدم حضور پيمانكار در مواقع درخواستي و يا عدم ارائه ـ 2۵

 گردد. ريال جريمه منظور مي 222/222/4پاسخگويي پيمانكار به تلفن همراه، مبلغ 

و برنامه ابالغي توسط دستگاه نظارت،  دشدهيقعمليات که در بندهای دفترچه پيمان  هرگونهدر صورت عقب بودن انجام ـ 21

صورت کمبود هر نفر  و درتوسط دستگاه نظارت خواهد بود  شده بالغانيروی مازاد  تعداد  یريكارگب بهپيمانكار ملزم 

 ريال جريمه منظور خواهد شد. 222/222/۵، مبلغ شده ابالغنيرو در روز از تعداد 

عمومي  های نارضايتي ارائه گزارش مكتوب از وجود معضالت و مشكالت فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادی، امنيتي وـ 22

الزامي بوده و شهرداری صورت مستقيم به واحد حراست  در اسرع وقت به ها دانيها و م استحفاظي بوستاندر سطح حوزه 

 گردد. ريال جريمه منظور مي 222/222/1مبلغ  ،گزارش در همان روز اتفاق به واحد حراست ارسال نگردد که يدرصورت

، مبلغ جريمه از ناسب توسط پيمانكاراندر صورت ورود دستفروش ها به هر يك از مجموعه ها و عدم برخورد مـ 28

 ريال، منظور مي گردد. 222/222/1ريال تا  222/222/1

 گردد. ريال جريمه منظور مي  222/222/1مبلغ هر عدد مخازن  در صورت خرابي و شكستگي ـ 22

هر موضوع قبل و بعداز بار گيری (   و دور مخازنمنازل  ، سطل های معابر ، داخل معابر )  عدم جمع آوری پسماندهای ـ 12

 ريال جريمه منظور مي گردد. 222/222/4مبلغ 

ريال جريمه منظور مي  222/222/۵اختالط خاك ويا هر گونه اقالم غير با پسماند جمع آوری شده در هر سرويس مبلغ ـ 11

 گردد.

 ريال جريمه منظور مي گردد.  222/222/1تفكيك پسماند توسط عوامل و پرسنل پيمانكار مبلغ ـ 12

 ريال جريمه منظور مي گردد.222/222/2مخزن مكانيزه بر روی ريل مخصوص يا جايگاه مبلغ  هر عدد  عدم جاگذاریـ 11



 

 

ريال  222/222/۵تخليه خاکروبه و ضايعات حاصل از رفت و روب در دريچه های کانال و محل های غير مجاز مبلغ ـ 14

 جريمه منظور مي گردد. 

مبلغ به اماکن عمومي و مسكوني ....درکيسه جهت جلوگيری از ورود سيالب ،خاك و  پر نكردن ماسه به موقع ـ 1۵

 ريال جريمه منظور مي گردد. 222/222/2

 جريمه منظور مي گردد.ريال  222/۵22صبح مبلغ  2در صورت تخليه نكردن هر عدد از مخازن تا ساعت ـ 11

ريال جريمه منظور مي ميليون 222/222/12ترچه پيمان مبلغ عدم جايگزين ماشين آالت جهت امور محوله در دفـ 12

 گردد.

 .گردد  ريال جريمه منظور مي 222/222/2کاری( مبلغ  )آيتم چمن 1-1-1در صورت عدم اجرای بند ـ 18

ی ريکارگ بهتواند با  ي کارها، کارفرما ميروزرسان بهدر صورت عدم انجام عمليات ابالغي توسط دستگاه نظارت وعدم ـ 12

درصد  122های مربوطه را با محاسبه  نمودن کار در محدوده پيمان پس از برآورد، هزينه روز بهنيروی پشتيبان و اماني و 

 نمايد. سلب مي از خودپيمانكار کسر نمايد و پيمانكار حق هرگونه اعتراض را  تيوضع صورتباالسری از اولين 

عالوه بر ضمن انجام کار باقي مانده ، کارفرما  عهدات و وظايف محوله عدم اقدام به موقع پيمانكار در انجام تدر صورت ـ 42

 درصد باالسری از پيمانكار کسر مي گردد.   12با ها  در آيتم نشده انجامکسر آيتم و بهای خدمات 

 و باران  مترقبه مانند بارش برفغير در صورت عدم حضور به موقع پيمانكار با تجهيزات و نيروی انساني در حوادث ـ 41

ميليون ريال    222/222/12ميگردد به محدوده پيمان سنگين ، طوفان ها و باد های شديد و ... که منجر به خسارت 

 جريمه منظور ميگردد .

 222/222/۵مبلغ با توجه به اينكه بازديد ادواری ميبايست بصورت ماهيانه انجام گيرد درصورت عدم آمادگي پيمانكار ـ 42

 ميگردد . اعمال جرائم 12طبق بند دن وسايل ناقص بو ودرصورت 

ريال از  222/222/4به صورت روزانه عالوه بر کسر آيتم مبلغ رفت وروب هر يك از کوچه ها و خيابان ها در صورت عدم ـ 41

 صورت وضعيت مجموعه مذکور کسر خواهد گرديد .

 ريال جريمه منظور مي گردد.222/222/12در صورت عدم شتشوی جداول بر اساس برنامه زمانبندی شده مبلغ ـ 44

جريمه ريال  222/۵22در صورت عدم شتشوی هر عدد مخزن با مايع شتشوی براساس برنامه زمانبندی شده مبلغ ـ 4۵

 منظور مي گردد .

ريال از صورت وضعيت مجموعه مذکور  222/222/۵شرايط ويژه دفترچه پيمان مبلغ  ۵1در صورت عدم رعايت بند ـ 41

 کسر خواهد گرديد .

در هر يك از بند ها کار به اتمام نرسد عالوه بر جريمه از سوی واحد نظارت  ي که طبق برنامه زمان بندی شده رتدر صوـ 42

باقي کاراتمام رساندن پرداخت نمي گردد پيمانكار موظف به به پيمانكار هيچ گونه مبلغي عالوه بر اينكه   بابت آن آيتم

 مي باشد.مانده 

قصور پيمانكار که منجر به اعمال جرائم فوق الذکر مي گردد به عهده واحد نظارت )واحد تبصره : تشخيص سهل انگاری و 
خدمات شهری (بوده بدين وسيله پيمانكار ضمن پذيرش کامل مندرجات فوق هر گونه اعتراض و انتقاد و پيگيری حقوقي و 

 ......را از خود سلب مي نمايد.

    



 

 

 تعهدات پيمانكار  
قرارداد و اين دفترچه را کامالً مطالعه نموده و از مفاد  منضم درهای  يه اسناد و مدارك و نقشهکلپيمانكار موظف است  -1

 داند.بآن اطالع حاصل کرده و خود را موظف به اجرای آن 

برابر ضوابط  ها دانيها و م ايجاد تدابير و اقدام الزم در جهت بخشيدن نظم و امنيت در سطح حوزه استحفاظي بوستان -2
 و مقررات

ايجاد تدابير و اقدام الزم در جهت جلوگيری از تردد وسايل نقليه موتوری غيرمجاز و متفرقه از قبيل موتورسيكلت و  -1
 ضوابط و مقررات برابر ها دانيها و م اتومبيل به داخل بوستان

ها،  فروش ير دستنظشهرداری ايجاد تدابير و اقدام الزم در جهت جلوگيری از فعاليت افراد فاقد مجوز فعاليت از سوی  -4
  در سطح حوزه استحفاظي برابر ضوابط و مقرراتها و ...  مراسم ساير ارگان

در حدود مشخصات در محل و  آالت نينسبت به امكان تأمين کارگران به تعداد کافي و ابزار و ماشبايست  پيمانكار مي -۵
ها را برای اجرای کار در محاسبه خود  زينهيا از نقاط ديگر اطمينان حاصل کرده و همچنين ميزان دستمزدها و ساير ه

 .نمايدازهرجهت منظور 
به مقدار  آالت نيهوا و نزوالت جوی و موقعيت جغرافيائي محل و امكان تهيه ابزار و ماش و  آبپيمانكار مي بايست  -1

 .بگيردکافي و امكانات اجرای عمليات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کارها در نظر 
ها  ساير هزينه؛ بند يك تعهدات پيمانكارهای ناشي از مفاد  عالوه بر هزينه، در تهيه پيشنهاد خودنكار موظف است پيما -2

 را نيز در نظر گرفته و از هيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت.
ای باقي  آورده و هيچ نكته عمله بنمايد که هنگام تسليم پيشنهاد مطالعات کافي  طور خالصه پيمانكار تأييد مي به -8

 .نمايدنمانده است که بعداً بتواند مستند به جهل خود 
شده توسط کارفرما و با  های ارائه پيمانكار متعهد است کليه عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات و دستورالعمل -2

ار خود تخصص و تجربه کافي دارند به هزينه کارگراني که در ک لهيوس به آالت نيهای اجرائي با ابزار و ماش بهترين روش
 خود انجام دهد.

 عهده پيمانكار است. رتأمين کارگران ساده و متخصص به تعداد الزم ب -12
ای پوشالي و گلي و ه حق ندارد کارگران موقت و يا دائم خود را در مجاورت محل کار با سرپناه وجه چيه پيمانكار به -11

 نظاير آن مسكن دهد.
کنترل کامل و نظارت بر حسن رفتار و عملكرد کارکنان موظف و غيرموظف پيمانكار از هر نظر و جلوگيری از  :1تبصره 

ارتكاب اعمال خالف يا منافي عفت عمومي و هرگونه سوءاستفاده از موقعيت شغلي و غيره به عهده پيمانكار بوده و در صورت 
 باشد. يمانكار و کارکنان خاطي ميمسئوليت متوجه پ ،مشاهده و يا گزارش توسط شهروندان

بايد  ،کارمندان و کارگران ايراني پيمانكار بايد دارای شناسنامه باشند و همچنين کارمندان و کارگران بيگانه کارگاه :1تبصره 
 .دارای پروانه اقامت و اجازه کار معتبر باشند

از وجود کارکنان ورزيده و مجرب  پيمانكار ستا الزم ،واگذارشدهامور خدمات شهری منظور ارتقاء کيفيت  به :3تبصره 
از  رمجموعهيبرای اين منظور پيمانكار موظف است با هماهنگي دستگاه نظارت و ناظر برای آموزش کارکنان ز نمايداستفاده 

 .رديدگپيمانكار کسر خواهد  تيوضع های مربوطه از صورت هزينه در غير اين صورت بديهي است .طريق سازمان اقدام نمايد
ها بدون اجازه  ها و ادارات و مؤسسات دولتي و شهرداری استخدام کارمندان وزارتخانهاز پيمانكار متعهد است که  -12

خدمت  به مقامات مربوطه و همچنين از استخدام اشخاصي که مشمول خدمات وظيفه بوده ولي برگ معافيت يا آماده
 در دست ندارند خودداری نمايد.

کارفرما و يا  ،گران پيمانكار در اجرای صحيح کار مسامحه ورزند و يا باعث اختالل نظم گردندهرگاه کارکنان و کار -11
تواند از پيمانكار بخواهد که  ناظر مراتب را برای بار اول به نماينده پيمانكار تذکر خواهد داد و در صورت تكرار مي



 

 

ر بوده و حق نخواهد داشت برکنار شدگان را بار پيمانكار مكلف به اجرای اين دستو متخلفين را از کار برکنار کند.
کاهد و ايجاد حقي برای او نخواهد  های پيمانكار نمي از مسئوليت اجرای اين دستور کار بگمارد.ه ديگر در همان محل ب

 کرد.
 حين اجرای کار پيمانكار تشخيص دهد که تغييراتي در برنامه قرارداد ضروری است موظف است قبل از که يدرصورت -14

رسيدن موعد انجام کاری که به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود مراتب را با ذکر دليل کتباً به کارفرما اطالع 
بديهي  رسيدگي و آنچه موردقبول است به پيمانكار ابالغ خواهد نمود. کارفرما تغييرات مورد تقاضای پيمانكار را .دهد

 اد از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد کاست.است اين تغييرات در حدود شرايط قرارد

کار در محدوده کار  به و تجهيزات و ابزارآالت موجود و آماده آالت نيپيمانكار مكلف است در پايان هرماه آماری از ماش -1۵
 و جهت اطالع برای کارفرما ارسال نمايد. کرده هيرا ته

عنوان نماينده  که موردقبول کارفرما باشد کتباً بهپيمانكار بايد قبل از شروع عمليات شخص واجد صالحيتي را  -11
 باشد(. عنوان نماينده مي )پيمانكار موظف به معرفي يك کارشناس به پيمانكار معرفي نمايد.

نماينده پيمانكار اساساً بايد در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عمليات اجرائي تحت سرپرستي و نظارت او انجام  -12
منظور اجرای عمليات و دريافت دستورات از دستگاه نظارت و همچنين برای تنظيم  پيمانكار به شود.

هر نوع اخطار و ابالغي که مربوط به اجرای  موقت اختيارات کافي به نماينده خود خواهد داد. یها تيوضع صورت
پيمانكار  خواهد بود.عمليات باشد و از طرف دستگاه نظارت به نماينده پيمانكار بشود در حكم ابالغ به پيمانكار 

 تواند در صورت لزوم نماينده خود را تعويض کند مشروط بر اينكه صالحيت جانشين او موردقبول کارفرما باشد. مي
نمايد هرگاه  با توجه به مفاد پيمان مي افتهي منظور نظارت بر اجرای عمليات اقدام به کنترل کارهای انجام کارفرما به -18

در موضوع قرارداد ذکرشده است تطبيق ننمايد پيمانكار متعهد است کارها را طبق دستور خذی که أنتايج کنترل با م
 کارفرما و با هزينه خود اصالح کند.

برای ايجاد تأسيسات موقت که برای اجرای عمليات موضوع قرارداد ضروری باشد پيمانكار بايد قبالً موافقت کارفرما و  -12
 مالك اراضي را جلب کند.

تمام لوازمي که برای اجرای  يطورکل ونقل و آب و سوخت و به و وسايل حمل آالت نيابزار کار و ماشتهيه و تدارك  -22
 باشد. عمليات موضوع قرارداد ضروری است به عهده پيمانكار مي

 برای اتمام کار در مدت قرارداد ،کارفرما تشخيص دهد که تجهيزات موجود پيمانكار ،هرگاه در حين اجرای عمليات -21
پيمانكار مكلف است تجهيزات خود را طبق نظر کارفرما و در  مراتب را به پيمانكار ابالغ خواهد نمود. ،باشد ينم کافي

 ادعای خسارت و مطالبه وجهي از کارفرما داشته باشد. در اين خصوصمدت معين تكميل نمايد بدون اينكه 
و  آالت نيماش ئول حفظ و نگهداری کليه ابزار وپيمانكار از روز تحويل کار تا روز خاتمه عمليات موضوع قرارداد مس -22

باشد و به همين منظور اقدامات الزم را برای نگهداری و حفاظت کليه  که تحت نظر و مراقبت او قرار دارد مي غيره
همچنين  آورد. عمل ميه اشياء و تأسيسات موجود در مقابل عوارض جوی و طغيان آب و سرقت و حريق و غيره ب

باشد و درهرحال  حدود قانون حفاظت فني مسئول خسارت وارده به شخص ثالث در محوطه کار ميپيمانكار در 
 به عهده ندارد. کارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتي

پيمانكار متعهد است کليه تدابير الزم را برای جلوگيری از وارد شدن خسارت و آسيب به اموال تحويلي اتخاذ نمايد و  -21
 خواهد بود. های وارده به کارفرما خسارت انگاری او خسارتي وارد شود مسئول جبران اگر در اثر سهل

يا کوتاهي کند و براثر آن خسارتي وارد  یانگار سهل 18هرگاه پيمانكار در اجرای قسمتي يا تمام مواد مندرج در بند  -24
فرما حق خواهد داشت آن تعهدات کار ،آيد و همچنين از تعهداتي که در آن بند به عهده گرفته است خودداری نمايد

را طبق جداول اعالم شده دفترچه اعمال نموده وموارد اعالم نشده  های مربوطه پيمانكار انجام داده و هزينه یجا را به
در اين صورت هرگونه  .ديپيمانكار کسر نما تيوضع از محل مطالبات و يا صورت یباالسر درصدی122اضافه  را به



 

 

تخلف و مبلغ  ،نظر اساس از، به اين قبيل کسورات و همچنين نسبت به تشخيص کارفرما ادعای پيمانكار نسبت
 پرداختي بالاثر خواهد بود.

اجتماعي و حفاظت فني و  نيو تأم  کند که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار و بيمه پيمانكار تأييد مي -24-1
هرحال  در ها را رعايت کند. متعهد است همه آن همچنين ساير قوانين و مقررات مربوطه کامالً مطلع بوده و

اشخاص  الذکر و در صورت ايجاد خسارت و ضرر و زيان به خود و مسئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق
 ها متوجه پيمانكار خواهد بود. ثالث جبران خسارت و کليه مسئوليت

ای خواهد بود که توسط دستگاه نظارت و از  ساعات و زمان اجرای عمليات موضوع قرارداد طبق برنامه يطورکل به -2۵
 گردد. طريق کارفرما به پيمانكار ابالغ مي

پيمانكار متعهد است ترتيبي اتخاذ نمايد که اجرای عمليات در شب و روز برای ساکنين و مؤسسات مجاور زحمتي  -21
 ايجاد نكند.

ی عمليات موضوع قرارداد، اشياء قيمتي در محل کار پيدا شود پيمانكار متعهد است بالفاصله مراتب هرگاه ضمن اجرا -22
های انتظامي برساند، کارفرما اقدام فوری  را از طريق ناظر به اطالع کارفرما و همچنين طبق قوانين به اطالع دستگاه

پيمانكار بايد تا هنگام مداخله مقامات صالحه و  رد.عمل خواهد آوه برای حفظ و نگهداری و يا انتقال اشياء قيمتي ب
 به عمل آورد.را های الزم  های کارفرما در حفظ و نگهداری اشياء و آثار مزبور مراقبت دستگاه

اين محل تغيير کند  که يشده است و درصورت محل اقامت قانوني پيمانكار همان است که در مقدمه قرارداد نوشته -28
پيمانكار  که يدرصورت پيمانكار متعهد است محل جديد خود را بالفاصله کتباً به کارفرما و دستگاه نظارت اطالع دهد.

رسان يا پست به محل قانوني سابق پيمانكار  نامه لهيوس که از طرف کارفرما به یا به اين تعهد خود عمل نكند هر نامه
 قي خواهد شد.شده تل ارسال شود ابالغ

آالت استانداردشده حسب دستورالعمل کارفرما  پيمانكار مكلف است جهت اجرای موضوع قرارداد از ابزار و ماشين -22
 استفاده نمايد.

 عمليات موضوع قرارداد ندارد. ازيآالت و مصالح و لوازم موردن تعهدی در قبال تأمين ماشين گونه چيکارفرما ه -12
انجام  ازيو تجهيزات موردن آالت نين و تهيه کليه لوازم ابزار و لباس کار، مصالح، ماشتجهيزات کامل کارگاه و تأمي  -11

تعهدی تحت هيچ شرايطي در اين خصوص  گونه چيعمليات موضوع قرارداد کالً به عهده پيمانكار است و کارفرما ه
 نخواهد داشت.

لباس کار کارگران و نظاير آن را توسط کارفرما جهت  شده نييپيمانكار مكلف است کليه استانداردهای تع -11-1
 رعايت کند.

تشخيص پزشكي  یها شيکار و استانداردهای معاينات و آزما پيمانكار موظف است دستورالعمل بهداشت -11-2
کار شهرداری  از سوی مرکز بهداشت شده نيتدو يپاش کارکنان و همچنين دستورالعمل بهداشتي ايمني و سم

 کار را در مورد کارگران به اجرا گذارد. و بهداشت را کامالً رعايت نموده و حفاظت فني
خفگي و نقص عضو کارگران و کارکنان مربوطه در حين انجام کار به عهده ي، گرفتگ عواقب ناشي از برق -11-1

 باشد. پيمانكار مي
محدوده  کليه اقالم تحويلي به پيمانكار فقط برای کاربرد در عمليات موضوع قرارداد بوده و تحت هيچ عنوان نبايد از -12

 خارج شود. شده فيتعر
قانون تأمين اجتماعي  18حق بيمه موضوع قرارداد کالً به عهده پيمانكار بوده و در اين خصوص مطابق با ضوابط ماده  -11

 با پيمانكار رفتار خواهد شد.
بايست  و نمي باشد يپيمانكار مجاز به بيمه نمودن ساير پيمانكاران و افراد غير شاغل در محدوده عملياتي نم -11-1

 اسامي آنان را در ليست بيمه خود منظور نمايند.



 

 

 .مي باشدماليات مرتبط به قرارداد مطابق قوانين جاری  -14
جز مبالغي که حسب قرارداد  کارفرما به و گردد تعديل نميمشمول  وجه چيه های مربوط به مفاد اين قرارداد به قيمت -1۵

 ر پرداخت نخواهد نمود.وجه ديگری به پيمانكا گونه چيمتعهد گرديده ه
واردشده به شخص  یها کار، مسئول خسارت و بهداشت يحفاظت فن یها مقررات و دستورالعمل چارچوبدر  مانكاريپ -11

 گونه چياست؛ و درهرحال؛ کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشي از عمل پيمانكار ه مانيثالث در محوطه پ
 يمانكار جوابگو خواهد بود.مسئوليتي نداشته و در کليه موارد پ

 نمايد. حقي نمي گونه چيبرای پيمانكار ايجاد ه شده حياين قرارداد جز آنچه بدان تصر -12
توسط پيمانكار به  شده نييروز و دقيقاً در محدوده زماني تع در شبانه بار كيتعطيل اجرای مفاد اين دفترچه حتي برای  -18

تلقي شده و موجب شريفيه های شهرداری  در فعاليت يع آن کارشكنتب مفهوم ايجاد اخالل در محدوده فعاليت و به
 پيگيری قانوني خواهد بود.

اش پذيرفته و اقدامات  نمايد که عواقب قانوني مذکور را بدون مسموع بودن ادله احتمالي تأييد مي لهيوس نيپيمانكار بد -12
 سد.شنا را برای کارفرما به رسميت مي« ايجاد اخالل»قانوني برای عنوان 

اجرای مفاد قرارداد توسط پيمانكار پيشنهاد و پس از تصويب کارفرما مالك عمل  ازيآالت و ابزار و وسايل موردن ماشين -42
 .خواهد بود

های تابعه شهرداری قزوين در صورت وجود شرايط مساوی ازنظر کيفيت و قيمت در خصوص تأمين گل و  سازمان -41
 .دارند تياولو ،مناطق ازينشاء و نهال موردن

ابالغ خواهد شد و  دستگاه نظارتپيمانكار مكلف است اجرای مواد قرارداد را طبق شرح تفصيلي کارها که از طرف   -42
 و زير مخازن اقدام نمايد مخازن تعميرات حفاظت و عمدتاً شامل ريز کارهای اجرائي مشتمل بر دستورالعمل 

از شهرداری  حراست و نظارتي کارگران توسط واحد صالحيت گزينش دييتأ پيمانكار مكلف است در صورت عدم -41
 کارگيری آنان خودداری نمايد. به

حراست اطالعات مربوطه را برابر فرم تنظيمي به دفتر  ،يا اتفاقات پيمانكار مكلف است در صورت بروز حادثه و -44
 تحويل نمايد.شهرداری 

مورين کارفرما بگذارد و تسهيالت الزم أباشد در اختيار م ازيپيمانكار موظف است هر نوع اطالعات و مدارکي که موردن -4۵
 .ها فراهم نمايد را برای انجام اين بازرسي

 .باشد يمی و امثال آن و جبران آن به عهده پيمانكار سوز آتشمسئوليت بروز هرگونه خسارت ناشي از سرقت،  -41

کارکنان پيمانكار، کارفرما و ساير افرادی ديدگي و يا مرگ  بيمه مسئوليت برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسيب -42
که در محدوده پيمان دچار حادثه و يا سانحه گردند و همچنين بيمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئوليت ناشي از 

 .صدمات جاني يا فوت و خسارت وارده به اموال در اثر اجرای موضوع پيمان بر عهده پيمانكار است
قبيل وکالت ، نيابت ، مباشرت ، مشارکت و ... نمي تواند اين قرارداد را به صورت  پيمانكار به هيچ عنوان حقوقي از -48

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  12124/ت 21122شماره ی اجرايي به ها دستگاهپيشگيری و مبارزه با رشوه در  نامه نييآرعايت  -42
 الزامي مي باشد. 22/12/1181

 رعايت کليه موارد ايمني الزامي بوده و مسئوليت وقوع هرگونه حادثه و اتفاق بر عهده پيمانكار است. -۵2

 اجتماعي به عهده پيمانكار است. نيتأمی ناشي از عدم رعايت قانون کار و ها تيمسئولکليه  -۵1



 

 

ی خود قرار برنامه کاربايست در  ، اجرای آن توسط پيمانكار الزامي بوده و ميشده ارائهی ندب زمانبا عنايت به برنامه  -۵2
گردد و پيمانكار موظف به  دهد و چنانچه تغييری در برنامه صورت پذيرد توسط دستگاه نظارت به پيمانكار ابالغ مي

 باشد. اجرای آن مي
ف است سريعاً نسبت به رفع نقص و رفع مشكل موضوع جريمه در صورت کسر مبالغ جريمه از پيمانكار، پيمانكار موظ -۵1

 اقدام نمايد.

محدوده پيمان تحت پوشش اين شهرداری جزه وخيابان های اصلي طبق نقشه پيوستي   ها و کوچهکليه معابر فرعي  -۵4
 باشد . مي

خود را جهت شرکت در پيمانكار موظف است در هر زمان با صالحديد و ابالغ دستگاه نظارت، کارگران تحت اختيار  -۵۵
 ه های آموزشي معرفي و گسيل نمايد .دوره ها و کارگا

 
 
 
 
 

 عملياتي محدوده  دستور العمل تغيير و تحول
بايست پس از انعقاد  ميپيمانكار آمار مجموعه بوده و  به استناددر دفترچه پيمان محدوده عملياتي تغيير و تحول  -1

 ۵و در صورتي که مقدار اختالف آمار در هر آيتم بيش از  آن اقدام نموده بررسينسبت به روز  ۵قرارداد ظرف مدت 

به کارفرما تحويل  (دريافتي از کارفرما)طبق فرم صورت کتبي اصالحات الزم به درصد کل آمار آن آيتم باشد موارد را با

افزايش؛ تنها جهت موارد جديداالحداث  پذيرفته نخواهد بود؛ وموارد مطروحه در غير اين صورت بديهيست . نمايد 

 خواهد بود.

اقدام نمايد در  (ناشي از قصور پيمانكار)پيمانكار موظف است تا پايان قرارداد نسبت به انجام واکاری گياهان مجموعه  -2

نسبت به انجام عمليات مذکور اقدام خواهد  ددرص122با در نظر گرفتن هزينه باالسری شهرداری غير اين صورت 

 نمود .

اقدام  کليه نواقصي ها ه گزارشئساعت از زمان تحويل مجموعه، نسبت به ارا 22پيمانكار موظف است ظرف مدت  -1

 نمايد 

از زمان دريافت گزارش  روز22پيمانكار جهت تحويل مجموعه خود در پايان قرارداد، ملزم به رفع نواقصي )ظرف مدت  -4

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

گردد. الزم به  زير برآورد قيمت نواقصي همراه با جرائم باالسری محاسبه و از اولين مطالبات قرارداد پيمانكار کسر مي



 

 

آورد هزينه نواقص نيازی به تأييد پيمانكار نمي باشد و در نهايت از اين بابت پيمانكار هيچ ذکر است در محاسبه و بر

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

 درصد باالسری  مدت تاخير از پايان رفع نواقصي رديف

 درصد 55 روز اول 1

 درصد 145 پس از يک ماه 2

 درصد 135 پس از دو ماه 1

 درصد 315 پس از سه ماه 4

 درصد 415 پس از چهار ماه ۵

 درصد 555 شهرداريپس از پنج ماه )آخرين مهلت(باپيگيري  1

 

چنانچه ظرف مهلت مقرر صورت  ومسووليت پيگيری تنظيم صورت جلسات رفع نواقصي به عهده پيمانكار بوده  -۵

و  جدول مربوطه اقدام مي گردد. به طور خالصه حداکثر مهلت رفع نواقصي 4جلسات تهيه نشده باشد مطابق بند 

 بوده و کليه مسووليت های آن شامل تنظيم صورت جلسه پس از پايان قرارداد روز 12 تنظيم صورت جلسات تحويل

هيچ گونه مسووليتي در اين خصوص شهرداری بر عهده پيمانكار مي باشد و و پيگيری های مربوطه  توسط کارفرما

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

 در صورتي که پيمانكاری مجدداً در همان مجموعه ای که در دست داشت، برنده مناقصه گردد، مي بايست نسبت به -1

( اقدام نمايد و هيچگونه تفاوتي با محدوده عملياتي دستورالعمل تغيير و تحول) 4و 1و  2رعايت مفاد بندهای 

 پيمانكاران ديگر نخواهند داشت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 کارفرما اختيارات

 و ناحيه مورد عمليات قرارداد را به پيمانكار تحويل نمايد. پيمانکامل محدوده کروکي کارفرما متعهد است نقشه  ـ1

 ديگر عمليات پيمانكار را بازرسي کند. نيتواند توسط نماينده يا ناظر و يا مأمور کارفرما در مدت اجرای قرارداد مي ـ2

ای عمليات نظارت م به آن بنام نماينده کارفرما در اجرضناظر حق دارد با توجه به مفاد قرارداد و اسناد و مدارك من ـ1

های کتبي مورد رسيدگي  بر اساس مشخصات و دستورالعملرا شده  دقيق به عمل آورد و مصالح مصرفي و کارهای انجام

 عنوان چيه ها را بدهد ولي به به پيمانكار دستور رفع آن ،و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در کار مشاهده نمايد

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

شده در مقايسه با شرايط  تناسب ميزان کار انجام کارفرما، برای هر يك از عناوين فعاليت پيمانكار با اعمال درصد به ـ4

 نمايد. ت ميالزحمه پيمانكار را محاسبه و پرداخ شده )مشخصات فني و اجرائي مورد پيمان( حق اعالم

 جرائممحاسبه موقع شرح خدمات مندرج در پيمان برحسب جدول  ، قصور، عدم اجرای بهیانگار کارفرما در قبال سهل ـ۵

 نمايد. پيمانكار را مشمول جريمه  تواند مي

اقدام ننمايد کارفرما رأساً  دهيد  انيخير و يا زأت ناشي از نسبت به اجرای عمليات جبراني تيفور پيمانكار به که يدرصورت ـ1

 از پيمانكار کسر خواهد نمود. یبعالوه تا پانصد درصد باالسررا های اجرای عمليات  هزينه، اقدام و عالوه بر جريمه

بوده نافذ  دشدهيها ق که درصد حداقل و حداکثر برای آن ييها فيکارفرما در تخلف پيمانكار و تعيين درصد رد تشخيص ـ2

 اعتراض از طرف پيمانكار نخواهد بود. الوجوه قابلمن  وجه چيه و به

 
 



 

 

  

 

 ـ نمونه صورت وضعيت ماهيانه 1فرم شماره 
 

 مبلغ واحد مقدار شرح رديف
کارکرد 

 ماهيانه
 مبلغ ناخالص نمره نهايی

 - - - - - تنظيف ، رفت وروب با جاروی دستي  1221

 - - - - - اليروبي کوچه ها ، رودخانه ها جوی و نهرهای محدوده شهر  1222

 - - - - - نظافت معبر جداول   1221

 - - - - - حفاظت و نگهداری مخازن و زير مخازن  2221

 - - - - - ساعت کار 24خودرو نيسان با کارکرد  4221

 - - - - - خودرو کاميون پرس زباله و نيسان پرس زباله  4222

 - جمع مبلغ ماهيانه )ريال(

 - جمع مبلغ ماهيانه با احتساب .... درصد )پلوس/نت/مينوس( )ريال(

  



 

 

 ـ نمونه صورت وضعيت انجام کار ابالغی 1فرم شماره 
 

 شرح عمليات رديف

تعداد 

مقدار/متراژ ،

 ابالغی

متراژ 

ابالغ 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(
 

 ناظر امضاءيا مهر  مهر و امضاء پيمانکار
خدمات شهر و فضاي مهر و امضاء مسئول 

 سبز
 

  



 

 

 ـ نمونه قرارداد 3فرم شماره 

 

به شماره .............. مورخه .............. في مابين  شهرداری  اين قرارداد به استناد صورتجلسه کميسيون عالي معامالت

که از اين پس به اختصار کارفرما ناميده شهردار به عنوان  سيد تقي فالح امينيبه نمايندگي آقای شهرداری شريفيه 

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

رنده حق امضای تعهد ..................... به نمايندگي ..................... به شماره کد ملي ................... به سمت ..................... و دا

ت که در اين قرارداد پيمانكار ناميده مي شود از طرف ديگر طبق مقررات و شرايطي که در اسناد و مدارك آور شرک

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

 ـ موضوع قرارداد1ماده 

  امور خدمات شهر)رفت و روب (،عبارت است از

 ـ اسناد و مدارك قرارداد2ماده 

 د و مدارك زير است:اين قرارداد شامل اسنا

 ـ موافقتنامه حاضر1

 هاـ آيين نامه معامالت شهرداری 2

 ........... به همراه نواحي تحت پوشش و کروکي(امور خدمات شهر ـ شرايط خصوصي پيمان )شامل دفترچه پيمان1

کارها و قيمت ـ نقشه های کلي و تفصيلي و صورتجلسه ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگری که در مورد 4

 طرفين برسد. های جديد يا امور ديگر در مدت پيمان تنظيم گردد و به امضاء

ـ اسناد تكميلي که حين اجرای کار و به منظور اجرای پيمان به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان ۵

در چهارچوب اسناد و مدارك پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي آيد. اين اسناد بايد 

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

تبصره: هرگاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك باال تناقضي وجود داشته باشد در درجه اول پيمان حاضر و 

نقشه های کلي و  چهارمو در درجه سوم شرايط خصوصي و در درجه  رجه دوم آيين نامه مالي شهرداری ها در د

 تفصيلي اجرايي مالك عمل خواهد بود.

 

 

 

 

 

 



 

 

 ـ نمونه قرارداد 4فرم شماره 

 

 ـ مدت قرارداد1ماده 

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

 ـ مبلغ قرارداد4ماده 

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

ـ نحوه پرداخت با تنظيم صورت وضعيت به مقدار کار انجام گرفته ماهيانه و پس از تاييد دستگاه نظارت بر اساس 2

 قيمت پايه قابل پرداخت خواهد بود.

 رداخت مبالغ قرارداد به حساب بانك.......................... نزد شعبه به نام شرکت ...................... صورت خواهد گرفت.ـ پ1

 ـ دستگاه نظارت۵ماده 

 مي باشد.  شريفيه  شهرداری خدمات شهری دستگاه نظارت در اين قرارداد واحد

عمليات اجرای پيمانكار ، هميشه بايد زير نظر و با اطالع دستگاه نظارت انجام شود ، نظارتي که طرف کارفرما و  - 1

 دستگاه نظارت در اجرای کارها به عمل مي آيد . به هيچ وجه ، از ميزان مسئوليت پيمانكار نمي کاهد . 

مانكـار بـرای اجـرای موضـوع پيمـان از سـوی       ، تنهـا مرجـع فنـي پي    )واحد خدمات شـهری (  دستگاه نظارت – 2

 کارفرماست .

 ـ حسن انجام کار1ماده 

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

 است  نزد کارفرما قرار داده..............% کل مبلغ قرارداد از بانك 12ريال معادل  **به مبلغ        

ضمانت نامه مذکور مي بايست در مدت زمان پيمان و تمديد های اداری مربوطه دارای اعتبار بوده و ( 1تبصره 

پيمانكار ملزم به اجرای هر گونه اقدامي درجهت تمديد در زمان مقتضي به منظور معتبر نگهداشتن آن در محدوده 

 زماني ذکر شده مي باشد.

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

کارفرما حق  ،روز پيش از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه پيمانكار موجبات تمديد آن را فراهم نكند  1۵و اگر تا 

ن را به جای ضمانت نامه به رسم وثيقه نزد خود دارد که مبلغ ضمانت نامه را از بانك ضامن دريافت کند و وجه آ

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

 دستگاه نظارت قابل استرداد مي باشد.



 

 

د( از هر صورت وضعيت تاييد %)ده درص12بابت تضمين حسن انجام کار مبلغي معادل :  ( کسور وجه الضمان 6-1

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

 صورت وضعيت قطعي و ارائه مفاصا حساب بيمه از طرف کارفرما آزاد مي گردد.

محدوده تحط تغيير و تحول  مطابق دستورالعمل اگر در دوره تضمين( مسئوليت هاي دوره تضمين:  6-1-1

معايب و نقايصي در کار مشاهده  دفترچه پيمان حفظ و نگهداری ۵4و  ۵1موجود در صفحات پوشش شهرداری 

روز پس از ابالغ کارفرما شروع به رفع  1۵شود که ناشي از کار و قصور پيمانكار باشد. پيمانكار موظف است حد اکثر 

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

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

دفترچه  ۵4و  ۵1 صفحات ر و تحول مجموعه ها موجود درمطابق دستورالعمل تغييرفع معايب فوق اقدام نموده و 

 اقدام خواهد نمود .محدوده تحط پوشش شهرداری حفظ و نگهداری ، رفت وروب ، پيمان 

 ـ تعهدات پيمانكار 2ماده 

ـ تنظيم صورت وضعيت توسط پيمانكار همراه با کروکي و ارائ صورتجلسه تحويل کار با تاييد دستگاه نظارت 1

 الزامي مي باشد.

با توجه به پيشرفت فيزيكي و پس از تاييد دستگاه نظارت نسبت به ارسال صورت وضعيت  ـ پيمانكار موظف است2

و رسيدگي به آن اقدام نمايد که پرداخت هرگونه وجه به پيماکار منوط به تاييد صورت وضعيت کارکرد توسط 

 دستگاه نظارت پس از کسر کسورات قانوني خواهد بود.
 ديگری را ندارد .پيمانكار حق واگذاری پيمان به  - 1

 ـ ساير شرايط8ماده 

 کليه مسئوليت های ناشي از عدم رعايت موارد ايمني و حوادث )ناشي از کار و ...( به عهده پيمانكار مي باشد.-1

 پيمانكار موظف است نسبت به ارايه گواهينامه صالحيت ايمني به کارفرما اقدام نمايد.-2

 قانون کار و تأمين اجتماعي به عهده پيمانكار مي باشد. کليه مسئوليت های ناشي از عدم رعايت-1

استفاده از وسايل ايمن )تابلو خطر، نوار خطر، چراغ گردان و ...( در صورت نياز الزامي و به عهده پيمانكار مي -4

 باشد.

 تأمين کليه ابزار و وسايل مورد نياز به عهده پيمانكار مي باشد.-۵

 پيمانكار مي باشد. کليه کسورات قانوني به عهده-1

اين قراردادصرفاً پيمانكاری بوده وازشمول قانون کارمستثناميباشدوهيچگونه تعهداستخدامي برای کارفرمانخواهد -2

 داشت.

 % مبلغ قرارداد را با توجه به حجم عمليات افزايش يا کاهش دهد .2۵کارفرما مي تواند تا -8



 

 

رج شده در قرارداد و مقادير منضم به پيمان تغيير کند . تغير ( در ضمن اجرای کار، ممكن است مقادير د  8-1

مقادير به وسيله دستگاه نظارت محاسبه مي شود و پس از تصويب کارفرما به پيمانكار ابالغ مي شود . پيمانكار با 

ر مقادير کار ، انجام با نرخ پيمان است ، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيي دريافت ابالغ تغيير مقادير کار ، موظف به

 از حدود تعيين شده در زير بيشتر نشود .

( افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابالغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و  8-2

 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود .  2۵مبلغ کار های با قيمت پيمان نبايد از 

درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود. اگر اين  2۵کاهش مقادير و حذف آنها نبايد از  ( جمع مبلغ مربوط  به 8-1

مبلغ ، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام کار با نرخ پيمان موافق باشد ، عمليات موضوع پيمان در 

 چارچوب پيمان انجام مي شود .

ايش مدت اجرای کار شود ، پيمانكارمي تواند درخواست در صورت وقوع هر يك از موارد زير که موجب افز -2

تمديد مدت پيمان را بنمايد . پيمانكار درخواست تمديد مدت پيمان را با ارائه محاسبات و داليل توجيهي ، به 

پس از بررسي و تائيد ، مراتب را برای اتخاذ تصميم به کارفرما  دستگاه نظارتتسليم مي کند و  دستگاه نظارت

 :گزارش مي کند و سپس نتيجه تصميم کارفرما را به پيمانكار ابالغ مي نمايد 

 . مقادير قرارداد تغيير کنددر صورتي که (  2-1

 تغيير اساسي کند .  پيمان مشخصات فني دستگاه نظارتهرگاه به دستور کارفرما يا (  2-2

 ( موارد ديگری که به تشخيص کارفرما خارج از قصور پيمانكار باشد . 2-1

در هيأت حل اختالف ها قانون آئين نامه معامالت شهرداری  18اختالفات ناشي از اين قرارداد مطابق ماده  - 12

  موضوع اين ماده رسيدگي خواهد شد که حكم صادره از طرف قاضي جلسه برای طرفين الزم اإلجراست. 

 قرارداد تحويلـ 2ماده 

در پايان قرارداد ، کارفرما بنا به تقاضای پيمانكار و تائيد دستگاه نظارت ، تاريخ تشكيل کميسيون تحويل معـامالت  

برای تحويل عمليات موضوع قرارداد معين و به پيمانكار ابالغ مي کند . کميسيون تحويل ، پس   شريفيه  شهرداری

عيب و نقصي که ناشي از کار پيمانكار باشد مشاهده ننمايد موضوع پيمان را تحويـل قطعـي    از بازديد کارها ، هرگاه

مي گيرد . و بي درنگ صورت جلسه آن را تنظيم و برای کارفرما ارسال مي کند و نسخه ای از آن را تا ابالغ از سوی 

 کارفرما، به پيمانكار مي دهد .

کند که ناشي از کار پيمانكار باشد ،  قصي ناشي از کار پيمانكار مشاهده. هرگاه کميسيون تحويل ، عيب و ن1تبصره 

 ۵1مطابق با دستورالعمل تغيير و تحول مجموعه ها موجود در صفحات  پيمانكار مكلف است که آن معايب و نواقص

و نواقص و محـل   را به هزينه خود رفع کند . برای اين منظور ، کارفرما مراتب را با ذکر معايب دفترچه پيمان ۵4و 

 اقدامات الزم را در اين خصوص صورت دهد .آنها به پيمانكار ابالغ مي کند و پيمانكار بايد 



 

 

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

 مجموعه مربوطه اقدام خواهد نمود . دفترچه پيمان حفظ و نگهداری ۵4و  ۵1ها موجود در صفحات 

 فسخ قرارداد  – 12ماده 

 کارفرما مي تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير قرارداد را فسخ نمايد :
 انحالل شرکت پيمانكار  - 1
ورشكستگي پيمانكار يا توقيف ماشين آالت و اموال پيمانكار از سوی محاکم قضايي ، بـه گونـه ای کـه موجـب      - 2
 قف يا کندی پيشرفت کار شود . تو
 تاخير بيش از يك ماه در پرداخت دستمزد کارگران  - 1
هرگاه ثابت شود که پيمانكار برای تحصيل پيمان يا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش يا هـدايايي   - 4

 داده است ، يا آنها را واسطه های آنها را در منافع خود سهيم کرده است . 
 واگذاری پيمان به شخص ثالث  - ۵

 عدم رضايت دستگاه نظارت از نحوه انجام موضوع قرارداد . – 1
در صورت عدم رضايت دستگاه نظارت و عدم انجام صحيح مفاد قرارداد يا قصور و تخلف يا تقصير در انجام تعهد، 

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

نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. تشخيص تخلف به عهده دستگاه نظارت بوده و فسخ آن ظرف مدت 

 روز کتباً به پيمانكار ابالغ مي گردد. 1۵

 ـ نشاني طرفين12ماده 
 22812121822تلفن –رداری ضلع غربي بلوار شهيد بهشتي ،ساختمان شه –شريفيه –قزوين نشاني کافرما: 

 نشاني پيمانكار: ................
نشاني های فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد. لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طريق نشاني 

ساعت يكديگر را کتبا مطلع  48الذکر قانوني تلقي مي شود و در صورت تغيير نشاني موظفند ظرف مدت  های فوق
 نمايند. در غير اين صورت کليه نامه ها، ابالغ شده تلقي و عذر عدم اطالغ پذيرفته نمي باشد.

بند و يك تبصره در چهار نسخه تهيه، تنظيم و مبادله گرديد و  21/ده ماده و بيست و يك/12اين توافقنامه در 
 همگي نسخ حكم واحد را دارد.

 

 پيمانكار
............ 

 ........شرکت ..............

 کارفرما
 سيد تقي فالح اميني 

 شهردار
 


