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 قرارداد  فضای سبز

سمت  هنمایندگی آقای حامد فرغت بهاین قرارداد فی مابین شهرداری نی ریز که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود ب

.................. بشماره ثبت ............در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود . به نمایندگی  شهردار  از یک طرف و شرکت  

  آقای / خانم ................. و به آدرس .............که طی نامه شماره .......... رسما دارای حق امضاء می باشد . از طرف دیگر با

 شرح و شرایط ذیل منعقد می گردد . 

 شهرداری نی ریز - کارفرما :خیابان طالقانی آدرس

 تلفن همراه .........................  آدرس پیمانکار : ........................................................

  موضوع قرارداد :  –ماده یک 

همین قرارداد می باشد    5ذیل که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده    13تا  1بندهای    موضوع قرارداد عبارتست از : 

و در صورتی که پس از تحویل به تشخیص کارفرما خالفی از این حیث در موضوع قرارداد مشاهده شود پیمانکار به  

 هزینه خود موظف به اصالح مورد در اسرع وقت می باشد.  

 نگهداری و ترمیم چمن  -1

 نگهداری مناطق درختکاری و جنگل کاری)پارک جنگلی( و سایر پارکها  -2

 نگهداری گل و گلکاری   -3

 نگهداری ترون ) برگ نو ( و گیاهان و درختچه های پرچینی و زینتی  -4

 نگهداری شبکه روشنائی و تاسیسات آن  -5

 نگهداری و نگهبانی زمینهای ورزشی   -6

 نگهداری ساختمان ها   -7

 نگهداری سرویسهای بهداشتی   -8

)آبیاری،  -9 فرعی شامل عملیات  و  اصلی  توسط   نگهداری درختان حاشیه خیابانهای  و....(  ،انواع هرس  سمپاشی 

 باشد. پیمانکارصورت میگیرد. تهیه سم مورد نیاز بر عهده پیمانکار می

دامی بر عهده    تن کود  150کود دهی درختان و درختچه ها و چمن ها )کود شیمیایی ودامی( تأمین حداقل   -10

 باشد.نکار میپیما

 ایجاد خزانه گل فصلی درمحوطه گلخانه شهرداری   -11

 باشد. نشاء برعهده کارفرما می ،نگهداری و مراقبت از گلخانه شهرداری بر عهده پیمانکار و تأمین بذر-12

  باشد. عهده و هزینه پیمانکار می  روسعه فضای سبز بر اساس طرح برنامه ی دستگاه نظارت در محدوده پیمان بت-13

 باشد( برق بعهده کارفرما می ب و آدرختچه و تامین لوازم تاسیسات   )تهیه بذر چمن ، نشاء ، نهال ، درخت و

 محل وقوع و شرح خدمات: – ماده دوم 

:کلیه فضای سبز واقع در سطح شهر که در اسناد مناقصه درج شده که   از  لیست آن  محل وقوع خدمات عبارتست 

 بپیوست آمده است و توسط پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد بازدید شده است 



  

 همچنین شرح خدمات موضوع قرارداد به پیوست می باشد . 

گردند، مطابق اسناد مناقصه  الزم به ذکر است تعداد نیروی انسانی شاغل در پروژه که توسط پیمانکار به کارگیری می

 گردد:به شرح ذیل تعیین می و پیشنهاد قیمت پیمانکار

 نفر نیروی کارگری   47 •

 نفر راننده نیسان  1 •

 نفر سرکارگر  2 •

 نفر راننده تانکر آب   2 •

باشد. ضمناً جهت جلوگیری از هرگونه  اسناد مناقصه می  2نفر مطابق لیست شماره    52تعداد نیروی انسانی در مجموع 

به معرفی نفر ات مطابق لیست مذکور به شهرداری و اعالم تغییرات لیست به صورت  تبعات احتمالی، پیمانکار ملزم 

 باشد.ماهانه می

تبصره: با توجه به اینکه در ایام مختلف سال و بسته به میزان بارندگی ها یا دمای هوا و شرایط اقلیمی حجم عملیات  

رت و با تایید کمیسیون عالی معامالت  موضوع پیمان متغیر خواهد بود، تعداد نیروی انسانی در هر ماه توسط دستگاه نظا

نفر    50به پیمانکار اعالم خواهد شد، به هر ترتیب تعداد نیروی انسانی در مجموع طول مدت پیمان به صورت میانگین  

 در هر ماه شمسی خواهد بود.

 مدت قرارداد :  –ماده سه 

شروع کار صادره  .............  مدت این قرارداد از تاریخ ابالغ برابر صورتجلسه  شماره............ کمیسیون عالی معامالت مورخ  

 می باشد. 30/08/1401لغایت  01/09/1400توسط کارفرما یکسال شمسی از تاریخ

 امور مالی ومبلغ قرارداد : –ماده چهار 

 . بارتست از: مبلغ ...........................ریال ماهیانه(مبلغ قرارداد برای هر ماه ع1-4

 باشد. ( مبلغ کل ساالنه ............................ریال می2-4

که در پایان هر ماه ، پس از تقاضای پیمانکار و پس از تنظیم صورتجلسه های مربوطه توسط واحد فضای سبز و   

 گواهی ارائه صورتدر .و....( قابل پرداخت است  ،انونی ) بیمه ،جریمه های احتمالیتایید نهایی و کسر کسورات ق 

 از و افزوده قرارداد مبلغ به و محاسبه  سال هر مصوب قوانین طبق مربوطه مبالغ افزوده، ارزش نام مالیات بر ثبت

مدیرکل    17/10/1398مورخ    98/35779/42/56با توجه به بخشنامه شماره ص  .شد خواهد پرداخت  سوی کارفرما 

محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس آن بخش از مبلغ قرارداد که مربوط به حقوق و مزایا و دستمزد  

 می باشد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.   

 این در شده بکارگیری کارکنان مزایای و حقوق پرداخت در موقع به کنترل و نظارت منظور به شهرداریتبصره:  

 این های هزینه کلیه و افتتاح مجری و شهرداری مالی امور مسئول و شهردار امضاء با مشترکی بانکی حساب قرارداد



  

 قرارداد این  قانونی کسورات و پرسنل ماهیانه مزایای و حقوق  پرداخت از پس  و واریز مذکور حساب  به ابتدا قرارداد 

 .شد خواهد پرداخت مجری وجه در کامل طور به آن مانده

 (شهرداری بعنوان کارفرما مختار است بخشی از مطالبات پیمانکار را  از طریق واگذاری زمین تحت مالکیت  3-4

شهرداری تادیه نماید .بدیهی است واگذاری زمین صرفا از طریق رعایت کلیه قوانین و تشریفات قانونی مندرج در قوانین  

بایستی در مزایده  ت شهرداری ها امکان پذیر است و پیمانکار  میجاری کشور بویژه قانون شهرداریها و آئین نامه معامال

 فروش شرکت نماید. 

(پیمانکار مکلف است لیست مطالبات کارگران مشغول به کار به تفکیک مقاطع خاص از طول مدت پیمان به صالح  4-4

وادگی و شماره ملی و شماره  دید شهرداری و پس از درخواست کتبی کارفرما در پایان هر ماه به صورت نام و نام خان

حساب بانک .......... و مبلغ مطالبه را به کارفرما اعالم نماید تا در صورت صالح دید امور مالی شهرداری اقدام به پرداخت  

بایستی برای تمامی پرسنل کارگری کارت  حقوق کارگران نماید و از مبلغ کل قرارداد کسر نماید. ضمناً پیمانکار می

 ه و در اختیار کارگران قرار دهد و گزارش روزانه ثبت و به تأئید ناظر فضای سبز برسد.کارگری تهی

 (هیچگونه تعدیلی به مبالغ این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.5-4

صرفاً جهت    1401پذیرد، افزایش مبلغ قرارداد در سال  پایان می30/08/1401تبصره: با توجه به اینکه قرارداد در تاریخ  

ی اسناد مثبته توسط پیمانکار و  ستمزد کارگران بر اساس درصد افزایش مصوبه شورای عالی کار پس از ارائهحقوق و د

 به شرط تایید کمیسیون عالی معامالت شهرداری افزایش می یابد.

  مزایای کلیه   دستمزد و   نسبت به پرداخت حقوق و   1401تبصره :به هر ترتیب پیمانکار متعهد می گردد از ابتدای سال  

ی شورای عالی کار اقدام نماید و هرگونه افزایش مبلغ منوط به ارائه  مصوبه  1401کارگران طبق طرح طبقه بندی سال  

  .اسناد مثبته ماهانه و تصمیم کمیسیون عالی معامالت وحسن رفتارپیمانکار خواهد بود

 تائیدات و تعهدات پیمانکار :  – ماده پنج 

قرارداد را کامالً مطالعه نموده و از مفاد آن کالً  و جزاً اطالع حاصل کرده    1کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده    1-5 

 است .)بازدید کامل از محل مورد مناقصه( 

نسبت به امکان تهیه کارگران به تعداد کافی و ابزار و ماشین آالت در حدود مشخصات در محل و یا از نقاط دیگر     2-5

طمینان حاصل کرده است و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه ها را برای اجرای کار در محاسبه خود از هر  ا

 جهت منظور کرده است .

آب و هوا و نزوالت جوی و موقعیت جغرافیائی محل و امکان تهیه ابزار و ماشین آالت به مقدار کافی و امکانات    3-5

 اجرای کارها در نظر گرفته است .



  

هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیات ها و    5-4

عوارض که در تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است و همچنین سود را در حسابهای خود منظور نموده است  

. 

ز مفاد بندهای چهارگانه باال سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته  در تهیه پیشنهاد خود عالوه بر هزینه های ناشی ا 5-5

و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت بطور خالصه پیمانکار تائید می نماید که هنگام تسلیم  

ن مستند به جهل خود  پیشنهاد مطالعات کافی بعمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آ 

 گردد . 

پیمانکار متعهد است کلیه ی موضوع قرارداد را طبق مشخصات و دستور العمل های ارائه شده توسط کارفرما و با   6-5

 بهترین روشهای اجرائی با ابزار و ماشین آالت بوسیله کارگرانی که خود تخصص و تجربه کافی دارند 

 به هزینه خود انجام دهد .

رگران ساده و متخصص به تعداد الزم بعهده پیمانکار است . پیمانکار به هیچ وجه حق ندارد کارگران موقت  تهیه کا   7-5

 و دائم خود را در مجاورت محل کار با سرپناهای پوشالی گلی و نظایر آن مسکن دهد .

شهروندان در مقابل کاری که ارائه می  تبصره : کنترل کامل پرسنل موظف و غیر موظف پیمانکار از نظر اخذ وجه از  

نمایند اعمال خالف یا منافی عفت عمومی و هر گونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و غیره بعهده پیمانکار بوده و در  

 صورت مشاهده و یا گزارش توسط شهروندان مسئولیت متوجه پیمانکار می باشد .

ارای شناسنامه باشند و همچنین کارمندان و کارگران بیگانه کارگاه باید  کارمندان و کارگران ایرانی پیمانکار باید د  8-5

 دارای پروانه اقامت و اجازه معتبر باشند . 

پیمانکار متعهد است از استخدام کارمندان وزارتخانه و ادارات و موسسات دولتی و شهرداریها بدون اجازه مقامات   9-5

ل خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت یا آماده بخدمت در دست  مربوطه و همچنین از استخدام اشخاصی که مشمو

 ندارند خودداری نماید . 

پیمانکار متعهد است دستمزد کارگران خود را بر طبق قانون کار مرتباً پرداخت نماید در صورتیکه در پرداخت    10-5

ب کارگران را پرداخت نماید و در  دستمزد کارگران تاخیر حاصل شود ناظر مقیم به پیمانکار اخطار خواهد نمود که طل

کارفرما حق دارد دستمزد کارگران را طبق کارتهای کارگری که در دست کارگران و دارای  صورت استنکاف پیمانکار  

امضاء نماینده پیمانکار می باشد با توجه به پرداخت های موقتی که علی الحساب به آنها شده است با حضور نماینده  

بحساب او پرداخت کند و در صورتیکه نماینده پیمانکار با وجود    تضمین های پیمانکاریا    طالبات واز محل مپیمانکار  

اخطار کتبی کارفرما از حضور خودداری کند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد بدون اینکه پیمانکار حق  

   اعتراض به این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران داشته باشد.



  

ماه حقوق و مزایای کارگران و هزینه های خود را داشته باشد.بدین    3پیمانکار میبایست توان پرداخت  :1تذکر مهم

مفهوم که کارفرما در ماه چهارم کاری نسبت به پرداخت صورت وضعیت پیمانکار در ماه اول اقدام مینماید .و این رویه  

کارفرما  در ماه پنجم  نسبت به پرداخت صورت وضعیت ماه دوم پیمانکار اقدام  به همین صورت ادامه می یابد.یعنی  

 میکندوبه همین صورت ماههای بعد.

بخشی از پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط شهرداری بصورت زمین خواهد بود.)پس از طی مراحل    :   2تذکر مهم

 قانونی ( 

صحیح کار مسامحه ورزند و یا باعث اختالل نظم گردند کارفرما و  هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار در اجرای    11-5

بخواهد که   پیمانکار  از  تواند  تکرار می  و در صورت  داد  پیمانکار تذکر خواهد  نماینده  به  اول  بار  برای  ناظر مقیم  یا 

ار شدگان را بار دیگر  متخلفین را از کار بر کنار کند پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخواهد داشت برکن

 در همان محل بکار گمارده اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد کرد .

پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را براساس مشخصات و در محدوده نقشه و    12-5

اه نظارت و یا نماینده آن بعهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما و یا نمایندگان او  دستورات کتبی کارفرما و یا دستگ

 در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد . 

در صورتیکه حین اجرای کار پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه قرارداد ضروری است موظف است    13-5

موعد انجام کاری که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود مراتب را با ذکر دلیل کتباً به کارفرما    قبل از رسیدن 

اطالع دهد . کارفرما تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را رسیدگی و آنچه مورد قبول است به پیمانکار ابالغ خواهد نمود  

میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست .پیمانکار مکلف است در    بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط قرارداد از 

پایان هر ماه آماری از تعداد و طبقات مختلف کارگران و لیست دستمزد آنان و ماشین آالت و تجهیزات و ابزار آالت  

 . موجود و آماده به کار در محدوده کار را تهیه کرده و جهت اطالع برای ناظر مقیم ارسال دارد

یمانکار متعهد و مسئول پرداخت حقوق و مزایای قانونی کلیه کارگران خود حتی به هنگام فسخ قرارداد خواهد  پ  14-5

 بود کارفرما هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت های فوق و بکارگیری آنان را نخواهد داشت . 

کارفرما باشد کتباً به عنوان  پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات شخص واجد صالحیتی را که مورد قبول    15-5

نماینده پیمانکار معرفی نماید . نماینده پیمانکار اساساً باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت  

سرپرستی و نظارت او انجام شود . پیمانکار به منظور اجرای عملیات و دریافت دستورات از دستگاه نظارت و همچنین  

صورت وضعیتهای موقت اختیار کافی به نماینده خود خواهد داد .هر نوع اخطار و ابالغی که مربوط به  برای تنظیم  

اجرای عملیات باشد و از طرف دستگاه نظارت و نماینده آن به نماینده پیمانکار بشود در حکم ابالغ به پیمانکار خواهد  

 داد.  



  

قه فعالیت در بحث باغبانی و دفع آفات و بیماریهای گیاهی جهت  باید از یک شرکت معتبر دارای ساب : پیمانکار    1تبصره  

 مشاوره استفاده نماید و شرکت مربوطه نتیجه بازدید را کتباً به شرکت پیمانکاری و واحد فضای سبز تحویل نماید. 

 : نماینده پیمانکار بایستی تمام وقت در محل کار ) حوزه پیمان ( حضور داشته باشد . 2تبصره 

اسناد و مکاتبات فی ما بین کارفرما و پیمانکار صرفا با امضاء مدیر عامل بعنوان طرف قرارداد دارای اعتبار می   :3تبصره

 باشد و رئیس کارگاه یا نماینده  صرفا به جهت هماهنگی امورات معرفی می گردد .

ی نماید هرگاه نتایج کنترل به  کارفرما بمنظور نظارت پس اجرای عملیات اقدام به کنترل کارهای انجام یافته م   16-5

ماخذی که در موضوع قرارداد ذکر شده است تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است کارها را طبق دستور کارفرما و هزینه  

 خود عوض کند . 

موافقت    17-5 قبالً  باید  پیمانکار  باشد  قرارداد ضروری  اجرای عملیات موضوع  برای  تاسیسات موقت که  ایجاد  برای 

 کارفرما و مالک اراضی را جلب کند .

تهیه و تدارک ابزار کار و ماشین آالت و وسایل حمل و نقل و آب و سوخت و بطور کلی تمام لوازمی که برای    18-5

اجرای عملیات موضوع قرارداد ضروری است به عهده پیمانکار می باشد که در انقضای قرارداد متعلق به خودش می  

 باشد . 

حین اجرای عملیات کارفرما تشخیص دهد که تجهیزات موجود پیمانکار کافی برای اتمام کار در مدت    هرگاه در  19-5

قرارداد نمی باشد مراتب را به پیمانکار ابالغ خواهد نمود پیمانکار مکلف است تجهیزات خود را طبق نظر کارفرما و در  

 از کارفرما داشته باشد  مدت معینی تکمیل نماید بدون اینکه بدین مناسبت ادعای خسارتی 

پیمانکار از روز تحویل کار تا روز خاتمه عملیات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه ابزار و ماشین    20-5

الزم را برای نگهداری و حفاظت  آالت و مایملک که تحت نظر و مراقبت او قرار دارد می باشد و به همین منظور اقدام  

سات موجود در مقابل عوارض جوی و طغیان آب و سرقت و حریق و غیره به عمل می آورد .  کلیه ی اشیاء و تاسی

همچنین پیمانکار در حدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه کار می باشد و در هر  

یه تدابیر الزم را برای جلوگیری  حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد . پیمانکار متعهد است کل

از وارد شدن خسارات و آسیب به اموال تحویلی اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی وارد بیاید پیمانکار  

 مسئول جبران آن خواهد بود.

آن خسارتی    سهل انگاری یا کوتاهی کند و بر اثر  20-5هرگاه در اجرای قسمتی یا تمام موارد مندرج در بند    21-5

وارد آید و همچنین از تعهداتی که در آن بند به عهده گرفته است خودداری نماید کارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات  

باالی سری از محل مطالبات و یا تضمین   درصد  20 را به جای آن پیمانکار انجام داده و هزینه های مربوط را به اضافه 

رت هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به  های پیمانکار کسر نماید در این صو

 تشخیص کارفرما خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی بالاثر خواهد بود .

 



  

پیمانکار تائید می کند که از جمیع قوانین و مقرارت مربوط به کار به بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و    22-5

ین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند در هر حال  همچن

 مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود  

 پیمانکار نمی تواند قرارداد را بغیر واگذار نماید .  23-5

عملیات موضوع قرارداد طبق برنامه ای خواهد بود که توسط کارفرما به پیمانکار  بطور کلی ساعات و زمان اجرای    24-5

ابالغ می گردد ، پیمانکار متعهد است ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات در شب برای ساکنین و موسسات  

 مجاور زحمتی ایجاد نکند .

محل کار پیدا شود پیمانکار متعهد است بالفاصله  هرگاه ضمن اجرای عملیات موضوع قرارداد اشیاء قیمتی در    25-5

مراتب را از طریق ناظر به اطالع کارفرما و همچنین طبق قوانین دستگاههای انتظامی برساند کارفرما اقدام فوری برای  

 حفظ و نگهداری و یا انتقال اشیاء قیمتی به عمل خواهد آورد . 

حه و دستگاههای کارفرما در حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور مراقبت  پیمانکار باید تا هنگام مداخله مقامات صال       

های الزم را به عمل آورد . پیمانکار می بایست محلی را به عنوان دفتر شرکت و با شماره تلفن ثابت به کارفرما  اعالم  

 نماید و در تمام مدت یک نفر پاسخگوی تماس های کارفرما و شهروندان محترم باشد . 

قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه قرارداد نوشته شده است و در صورتیکه این محل تغییر کند    26-5 محل 

پیمانکار متعهد است محل جدید خود را بالفاصله کتباً به کارفرما و دستگاه نظارت اطالع دهد و در صورتیکه پیمانکار  

بوسیله نامه رسان یا پست به محل قانونی سابق پیمانکار    به این تعهد خود عمل نکند هر نامه ای که از طرف کارفرما 

 ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد شد . 

دستورالعمل    27-5 استاندارد شده حسب  آالت  ماشین  و  ابزار  از  قرارداد  موضوع  اجرای  است جهت  مکلف  پیمانکار 

 کارفرما استفاده نماید .

تامین ماشین آالت و مصالح و لوازم مورد نیاز عملیات موضوع قرارداد تقبل  کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال    28-5

نخواهد کرد . ماشین آالت حمل آب می بایست به تعداد کافی و با شرایط مناسب توسط پیمانکار تهیه و مورد استفاده  

کارفرما اعالم می گردد(. بدیهی    قرار گیرد. )قبل از آغاز هر ماه شمسی برنامه زمان بندی آبیاری توسط پیمانکار  کتبا به

 است نظارت بر اساس لیست تنظیمی موجود انجام خواهد شد. 

انجام    29-5 نیاز  و تجهیزات مورد  ماشین آالت  لباس کار مصالح  و  ابزار  لوازم  کلیه  تامین  و  کامل کارگاه  تجهیزات 

دی تحت هیچ شرایطی در این خصوص  گونه تعه  به عهده پیمانکار است و کارفرما هیچ  موضوع قرارداد کالًعملیات  

 داشت . نداشته ونخواهد 



  

رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله کار ، تامین اجتماعی ، مالیات  و سایر قوانین مرتبط خصوصاً حفاظت فنی    30-5

ی ، مسئولیت  ناشی از کار بعهده پیمانکار بوده و شهرداری در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد و عدم تبعیت از قوانین جار

 آن متوجه پیمانکار است .   

 . : پیمانکار مکلف است کلیه استانداردهای تعیین شده را جهت لباس کار کارگران و نظایر آن را رعایت کند 1تبصره 

: پیمانکار مکلف است کلیه قوانین دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار    2تبصره  

 رگران رعایت کند. در مورد کا

این خصوص    31-5 بوده و در  پیمانکار  به عهده  تامین اجتماعی کالً  قرارداد طبق ضوابط سازمان  بیمه موضوع  حق 

 قانون تامین اجتماعی با پیمانکار رفتار خواهد شد . 38مطابق با ضوابط ماده 

ین جاری از پیمانکار کسر و به مبادی ذیربط  مالیات مرتبط به قرارداد کالً به عهده پیمانکار بوده و مطابق قوان  32-5

 پرداخت می گردد.                         

قیمتهای مربوط به مفاد این قرارداد به هیچ وجه تعدیل نمی گردد و کارفرما به جزء مبالغی که حسب قرارداد    33-5

   .متعهد گردیده هیچ گونه وجه دیگری به پیمانکار پرداخت نخواهد نمود

رفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشی از عمل پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نداشته و در کلیه موارد  کا34-5

 پیمانکار جوابگو خواهد بود. 

 این قرارداد جزء آنچه بدان تصریح شده برای پیمانکار ایجاد هیچ گونه حقی ایجاد نمی نماید . 35-5

در شبانه روز و دقیقاً در محدوده زمانی تعیین شده توسط پیمانکار    تعطیل اجرای ماده یک حتی برای یک بار  36-5

به مفهوم ایجاد اخالل در محدوده فعالیت و به تبع آن کارشکنی در فعالیت های فضای سبز تلقی شده موجب پیگرد  

ودن ادله احتمالیش  قانونی خواهد بود  . پیمانکار بدین وسیله تائید می نماید که عواقب قانونی مذکور را بدون مسموع ب

 پذیرفته و اقدامات قانونی برای عنوان) ایجاد اخالل(  را برای کارفرما به رسمیت می شناسد .

( و ماشین آالت و ابزار و وسایل مورد نیاز اجرای مفاد قرارداد توسط پیمانکار پیشنهاد  نگهبان ها نیروی انسانی)  5-37

 ( مالک عمل خواهد بود.تحراسو  فضای سبزو پس از تصویب کارفرما)واحد  

: ماشین چمن زن،ماشین حاشیه زنی،ماشین هرس کاری،اره موتوری جهت هرس، تهیه ابزار مورد نیاز شامل    تبصره :

وشمشاد زن ،سمپاش موتوری،الکتروپمپ مخصوص شستشوی درختان،وانت بار،)در صورت نیاز (و لباس کار کامل برای  

 پیمانکار است و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت .کارگران و ....کالً بعهده 

فرمانداری و ...( و اعزام    –تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای فضای سبز برخی از ادارات ) دادگستری  -1تبصره

انجام مراسم مذهبی   بعهده  روز قدس ) بر حسب مورد( حسب تشخیص واحد نظارت ) فضای سبز(  – کارگر جهت 

 پیمانکار است.



  

پیمانکار می بایست نسبت به بکارگیری و پرداخت حقوق و مزایای  یک نفر کارگر زن بمنظور انجام امورات  -2تبصره

 فضای سبز پارک بانوان اقدام نماید.

ارگران  پیمانکار می بایست یک نفر نیروی کارگری را که مورد تائید واحد نظارت باشد را به عنوان نماینده ک-3تبصره  

مشغول بکار پیمانکار و به انتخاب کارگران به شهرداری معرفی نماید . نماینده کارگر مشکالت کاری و حقوقی کارگران  

 را به اطالع واحد نظارت می رساند.

 گماردن نگهبان پارکها می بایست با هماهنگی و تائید واحد فضای سبز و واحد حراست انجام پذیرد.  – 4تبصره

پیمانکار موظف است عالوه بر اجرای موضوع قرارداد مندرج در ماده یک نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز    38-5

مقطعی کارفرما برای ) بارندگی های سیل آسا ، برف سنگین ، سیل ، زلزله ، آتش سوزی و ... ( هر مرحله حد اکثر  

 نماید .  ساعت و با اطالع قبلی و حداقل زمان ممکن اقدام 24برای 

: دستور کتبی اقدام و تعیین تعداد در این مورد با کارفرما بوده و اقدام طبق دستور نماینده کارفرما کافی است    1تبصره  

. 

: پیمانکار در صورتیکه کل نیروهای مورد نیاز را تامین ننماید به ازاء هر نفر کسر تامین معادل شش برابر نرخ    2تبصره  

 جریمه خواهد شد .

پیمانکار موظف است اجرای مفاد قرارداد را طبق شرح تفصیلی کارها که از طرف کارفرما ابالغ خواهد شد و    40-5

عمدتاً شامل ریزکاریهای اجرائی ، دستورالعمل نگهداری تاسیسات و تجهیزات مربوط ، دوره تفاوت کارها ، نوع گلکاری  

و وسایل ورزشی ، نوع کود ، سم و بذر مصرفی آنالیز خاک    ، نوع رنگ آمیزی ساختمانها ، استخر و وسایل بازی کودکان 

 می باشد را دقیقاً به انجام رساند .

پیمانکار حق فروش آب قنوات و چاههای آب در اختیار را به هیچ وجه من الوجوه ندارد . در صورت مشاهده    41-5

 ت نماید . عمل یادشده قرارداد فسخ و جریمه نیز براساس نظر کارفرما می بایست پرداخ

پیمانکار مکلف است نظافت کلیه اماکن و محوطه های واقع در فضاهای سبز را بنحواحسن به انجام برساند. این  42-5

عملیات شامل جمع آوری ضایعات و بسته بندی داخل پالستیک زباله و حمل به خارج ازمحوطه میباشد .ضایعات باید  

 ت شهری بتواند براحتی انجام شود. بگونه ای باشد که بارگیری آن توسط شرکت خدما

پیمانکار موظف است نسبت به بررسی و بازدید روزانه مسیر انتقال آب از منطقه پلنگان تا استخر واقع در پارک   43-5

 آزادی اقدام وهر گونه موردی را طبق دستور العمل کارفرما رفع نماید. 

ار جدید با رعایت تشریفات قانونی وآئین نامه مالی شهرداری  در صورت عدم انتخاب پیمانکار تا زمان انتخاب پیمانک44-5

ها ،پیمانکار برنده مناقصه می بایست حداکثر بمدت سه ماه نسبت به انجام تعهدات قرارداد و ادامه کار اقدام نماید در  

 . صورت عدم رعایت این موضوع سپرده حسن انجام کار پیمانکار بنفع شهرداری ضبط میگردد



  

درصد افزایش یا کاهش یابد نسبت به افزایش یا کاهش    25می تواند درصورتیکه کار موضوع قراداد تا    کارفرما 45-5

مبلغ قرارداد پس از بررسی و موافقت کمیسیون عالی معامالت اقدام نماید و پیمانکار ملزم به رعایت این موضوع بر 

 اساس قانون شهرداری ها می باشد.

صورت نیاز، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در عملیات موضوع پیمان را با اعالم  کارفرما مختار است در  46-5

کتبی لیست نفرات و مبالغ دریافتی آنان توسط پیمانکار، به صورت مستقیم و با کسر از محل مطالبات پیمانکار اقدام  

 نماید. 

 ته خواهند شد.به عنوان مسئول پمپ آب به کار گرف 2 ماده درل مندرج  فر از پرسندو ن 47-6

 تعهدات و اختیارات کارفرما :  –ماده شش 

 کارفرما متعهد است کروکی کامل محدوده مورد عملیات قرارداد به پیمانکار تحویل نماید . 1-6

کارفرما در مدت اجرای قرارداد می تواند توسط نماینده یا ناظر مقیم و یا مامورین دیگر عملیات پیمانکار را بازرسی    2-6

اطالعات و مدارکی  که مورد نیاز باشد در اختیار مامورین کارفرما بگذارد و تسهیالت  کند پیمانکار موظف است هر نوع  

 الزم را برای انجام این بازرسیها فراهم نماید . 

ناظر مقیم حق دارد با توجه به مفاد قرارداد و اسناد و مدارک منضم به آن نماینده کارفرما در اجرای عملیات    3-6

لح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و دستورالعمل ها مورد رسیدگی  نظارت دقیق بعمل آورد و مصا

و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشا هده نماید به پیمانکار کتباً دستور رفع آن را بدهد ولی به هیچ  

 بی تائید شده باشد . وجه حق ندارد از تعهدات پیمانکار بکاهد مگر آنکه دستور کاهش از طرف کارفرما کت 

کارفرما درقبال سهل انگاری ، قصور ، عدم اجرای بموقع پیمانکار حسب نظر کارشناس و دستگاه نظارت پس از    4-6

 رفع نقص نسبت به میزان جریمه اقدام خواهد نمود .

د فسخ خواهد شد  باشد ، قراردا   80: هرگاه امتیاز ماخوذه از صورت وضعیت فضای سبز طی دو مرحله کمتر از  1تبصره  

مالک    حسن انجام کار نیز بنفع کارفرما ضبط میگردد.   % 10و کل خسارت وارده از پیمانکار دریافت میگردد.و مبلغ  

  80ارزشیابی پیمانکار صورت وضعیت تنظیمی توسط دستگاه نظارت می باشد که در هر ماه نمره مذکور نباید کمتر از  

دو نوبت ضمن جریمه الزم قرارداد بصورت یک جانبه فسخ می گردد و  طی    80باشد در صورت اخذ نمره کمتر از  

پیمانکار حق اعتراضی ندارد و معدل ده درصد مبلغ کل قرارداد سپرده یا وثیقه حسن انجام کار به نفع شهرداری ضبط  

 . می گردد و کلیه خسارات وارده به فضای سبز نیز از وثیقه و سایر مطالبات پیمانکار برداشت می گردد

 : پیمانکار می بایستی هزینه کار و عملیات انجام نشده را اعمال نماید. 2تبصره 

: در صورتیکه پیمانکار به فوریت نسبت به اجرای عملیات جبرانی تاخیر و یا زیان دیده اقدام ننماید کارفرما    3تبصره  

 ار کسر خواهد نمود  راساً اقدام و عالوه بر جریمه یاد شده هزینه های اجرائی کار هم از پیمانک 



  

: تشخیص کارفرما در تخلف پیمانکار و تعیین درصد جریمه نافذ و به هیچ وجه من الوجوه قابل اعتراض از    4تبصره  

 طرف پیمانکار نخواهد بود . 

: تشخیص کارفرما در سهل انگاری منجر به از بین رفتن جزء یا کل محدوده خدماتی نافذ بوده و از مصادیق    5تبصره  

 خواهد بود . 36 - 5ل تلقی و تابع ردیف اخال

بدیهی است    5-6  . اجرا گردد   ) واحد فضای سبز   ( نظارت شهرداری  واحد  نظارت  با  بایست  می  الزاماً  تمامی موارد 

 دستورات و ابالغهای دستگاه نظارت کتبی و برای پیمانکار الزم االجرا است . 

ستم آبیاری قطره ای بعهده کارفرما می باشد و رفع نقص پس  توسعه شبکه آبیاری و هزینه مربوط به طراحی سی  6-6

 باشد.از تحویل شبکه به پیمانکار برعهده پیمانکار می

کلیه محصوالت  متعلق به شهرداری بوده و لذا سود ناشی از  برداشت محصول بحساب درامد شهرداری واریز می   7-6

 اشد .گردد تامین نیروی انسانی برداشت بعهده پیمانکار می ب

 تهیه بذر و گل و نشاء موضوع عملیات گلکاری و تهیه نهال جهت درختکاری بعهده کارفرماست . 8-6

کارفرما در صورت صالح دید می تواند مطالبات مالی کارگران تحت امر پیمانکار را    4در اجرای بند دال ماده    9-6

 . شخصی کارگران واریز نماید و از مبلغ کل قرارداد کسر نمایدمطابق لیست ارائه شده در پایان هر ماه به حساب اعالمی  

 ضمانت نامه  انجام تعهدات  : –ماده هفت 

 در هنگام انعقاد قرارداد وثیقه یا تضمین دیگری بنا به تشخیص کارفرما از پیمانکار اخذ می گردد.  1-7

انکار باید تضمین مورد قبول کارفرما  که رهن  در موقع امضاء قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن پیم  2-7

ملک معرفی شده از سوی پیمانکار یا نماینده او ،لذا هرگونه سند تعهد آور اعم از سفته یا چک مورد قبول کارفرما  

ته است  تسلیم کارفرما کند . ضمانت نامه مذکور باید تا پایان اجرای قرارداد معتبر باشد مادام که دوره قرارداد پایان نیاف 

ساعت کارفرما را مطلع    48اگر حساب چک مزبور به هر عللی مسدود و یا باطل شده باشد پیمانکار مکلف است ظرف  

و به دستور کارفرما ضمانت نامه باال را تعویض و جایگزین نماید و چنانچه طبق دستور کارفرما اقدام نکند کارفرما حق  

 مرحله اجرا گذارد . دارد از طریق مقررات بانکی چک مزبور را به

از مبلغ ناخالص صورت وضیعت پیمانکار معادل ده درصد بعنوان تضمین اجرای کار کسر و به انضمام مبلغ سپرده    3-7

تضمین انجام تعهدات در حساب جداگانه ای نزد کارفرما نگاهداری می شود . پس از تصویب صورت مجلس تحویل  

ارائه مفاصا حساب دارایی و بیمه تضمین های مذکور در صورتی که کار با حسن  قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار و با  

 اجرا پایان یابد بالفاصله به پیمانکار پرداخت خواهد شد . 

در آخر هر ماه شمسی و حداکثر تا دو روز در ماه بعدی پیمانکارصورت وضعیت ماهانه را براساس نرخ های قرارداد    4-7

هانه که بدین ترتیب تنظیم گردیده و دارای امضای نماینده پیمانکار و نماینده کارفرما  تنظیم میکند صورت وضعیت ما 



  

و ناظر مقیم می باشد پس از تقاضای کتبی پیمانکار و با رعایت قوانین و مقررات اداری و مالی میباشد.که در ذیل  

 گردد. کسورات قانونی ذکر می

 ده درصد بابت ضمانت انجام کار -1

 ت  اقساط پیش پرداخ -2

 مالیات و بیمه و عوارض طبق قوانین  -3

 هر گونه جرایم احتمالی   -4

 کسور متفرقه دیگری که بعهده پیمانکار است .  -5

درصد ضمانت نامه بانکی و تمامی سپرده ضمانت   10:  در صورت فسخ قرارداد بنا به کوتاهی و قصورپیمانکار    1تبصره  

براساس مبالغ تعیین شده و     جریمه های از پیش تعیین شده  حسن انجام کار و کلیه خسارات وارده به فضای سبز  

 از مبلغ وثیقه کسر خواهد شد .

 کارفرما هیچگونه تعهدی در قبال تامین انواع سوخت نفت ، بنزین ، گازوییل ( مورد نیازییمانکار ندارد .

 : پیمانکار مبلغ                            به حروف  2تبصره

 درصد کل بهای قرارداد را به صورت تضمین نامه بانکی شماره                 ریال معادل ده   

صادره از بانک                   شعبه                   که تا تاریخ                         معتبر می باشد و در صورت درخواست  

ه ملک مورد تائید کارفرما  به عنوان تضمین اجرای  کارفرما، پیمانکار ملزم به تمدید مدت آن می باشد یا به صورت وثیق 

  30تعهد به کارفرما تحویل می دهد ودر صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیمانکار و تحویل قطعی حداکثر تا مدت  

 روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحویل قطعی توسط وی تضمین مذکور مسترد خواهد شد . 

 حوادث قهری ، فسخ ، جرائم و حل اختالف  – ماده هشت 

جنگ اعم از اعالم شده یا نشده ، اعتصابات عمومی ، شیوع بیماریهای واگیر ، زلزله ، سیل ، طغیان های غیر عادی    1-8

، خشک سالی های بی سابقه ) در صورتیکه کارفرما نتواند آب مورد نیاز پیمانکار را تامین نماید ( و همچنین آتش  

 ای دامنه دار که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهری محسوب می شود . سوزیه

شمسی    1337دی ماه    22پیمانکار اعالم می دارد که در موقع عقد این قرارداد مشمول قانون منع مداخله مصوب    2-8

ر حین انجام کار تا خاتمه  نمی باشد و در صورتیکه خالف آن برای کارفرما محرز شود . قرارداد فسخ می گردد هرگاه د

 قرارداد پیمانکار به علل زیر مشمول قانون مزبور گردد 

 تغییراتی که در صاحبان سهام یا میزان سهام یا مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید .  –الف 

ت ب پیمانکار مکلف  تغییراتی که در دستگاههای دولت و یا کارفرما پیش آید . در حال الف قرارداد فسخ و در حال  – ب  

است مراتب را به محض وقوع منع قانونی به کارفرما کتباً اعالم دارد و در صورتی که مانع قانونی رفع نگردد کارفرما  

 پیمان را خاتمه یافته تلقی کرده و چنانچه پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعالم ندارد قرارداد فسخ خواهد شد . 



  

که پیمانکار بمنظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوط حق العمل یا پاداش یا تحفه یا هدایائی    هرگاه ثابت شود  3-8

اعم از نقدی و غیرنقدی داده است و یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است کارفرما حق خواهد  

 داشت قرارداد را فسخ نماید . 

 ارفرما قابل فسخ است :در موارد زیر قرارداد از طرف ک  4-8

 تاخیرهای ذیل از ناحیه پیمانکار رخ داده باشد .  –الف 

 تاخیر در تجهیز و آماده شدن برای شروع به کار   -1

 تاخیر در شروع عملیات اجرائی برای یک روز   -2

 تاخیر در انجام کارهای پیش بینی شده در برنامه  روزانه   -3

 ردن کار بدون اجازه کارفرما حتی برای یک روز . رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل ک  –ب 

 انتقال قرارداد به شخص ثالث  –ج 

 عدم توانایی مالی یا فنی یا مدیریتی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص کارفرما    –چ 

 انحالل شرکت پیمانکار   –ح 

عدم اجرای هر یک از مواد قرارداد یا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نقایص و تجدید یا اصالح    –خ 

کارهای انجام شده معیوب در مهلتی که برای پیمانکار تعیین می شود در این صورت برای یک بار کارفرما به هر ترتیبی  

می کند و جمع هزینه های مربوط را به اضافه پانزده درصد از اولین  که مقتضی بداند راساً معایب و نقایص کار را رفع  

 پرداخت به پیمانکار کسر می نماید . 

تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگاه برای ماهی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده    –د  

پرداخت و با اضافه صد درصد از اولین پرداخت به  است که در این صورت برای یکبار کارفرما راساً دستمزد کارگران را  

 پیمانکار کسر می نماید و در صورت تکرار مشمول موارد فسخ پیمان می باشد  

 باشد .  3  –  8پیمانکار مشمول بند   –ذ 

  ) به استثنای بند ب آن ( گردد که در این مورد فسخ قرارداد   2  -   8پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی موضوع بند     – ر  

 حتمی است.

فسخ کند مراتب را کتباً به اطالع پیمانکار می رساند    5  –   8هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروح در بند    6-8

و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی یا اداری مبالغ ده  درصد ضمانت نامه انجام تعهدات و ده درصد کسور  

پرده مناقصه به سود خود وصول و ضبط نماید و یا اقدامات قانونی معمول جهت تادیه  وجه الضمان حسن انجام کار و س

وجه چک های به عمل آورد بالفاصله محوطه قرارداد را در اختیار گرفته و برای حفاظت آن اقدام الزم معمول می دارد  

فرما ضمن اعالم فسخ قرارداد  سپس بدون فوت وقت به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می پردازد کار

از پیمانکار دعوت می کند تا ظرف یک هفته نماینده ای معرفی کند هرگاه نماینده پیمانکار در مهلت مقرر باال حاضر  

نشود کارفرما می تواند صورت وضعیت نهائی را تنظیم نماید صورت وضعیتی که تهیه می شود برای طرفین قطعی  



  

ورت وضعیت از طرف کارفرما برای پیمانکار ارسال می گردد آنچه از تاسیسات و تجهیزات  خواهد بود یک نسخه از این ص

و سایر دارایی پیمانکار در کارگاه که مورد نیاز کارفرما باشد بوسیله کارشناس منتخب که ظرف مدت دو هفته از تاریخ  

م دعوت می کند . نظر این کارشناس  صورت برداری باید معرفی شوند کارفرما راساً یک یا چند کارشناس برای تقوی 

برای طرفین قطعی است .از دارائی پیمانکار موجود در کارگاه آنچه کارفرما برای تمام کار احتیاج داشته باشد به قیمتی  

که کارشناس تعیین کرده است به تملک قطعی خود در می آورد و بهای آن را برای بستانکار منظور می دارد. پیمانکار  

مازاد دارائی خود را که در کارگاه باقی مانده است حداکثر مدت یک هفته از کارگاه خارج نماید واال کارفرما  موظف است  

مخیر است به هر نوع که مقتضی و صالح بداند نسبت به مازاد فوق عمل نماید و هزینه های متعلقه را به بدهی حساب  

 پیمانکار منظور دارد  

مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای قانونی کلیه    5  –   8به یکی از علل مشروع در بند  : در صورت فسخ قرارداد    1تبصره  

کارگران و کارکنان خود را پیمانکار بعهده داشته و کارفرما هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت های فوق و به کارگیری  

 آنان نخواهد داشت . 

کافی    5 – 8مانکار با یک عده ای موارد مذکور در بند : تشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلف یا تخلفات پی 2تبصره 

 خواهد بود .  6 –  8برای فسخ قرارداد و اجرای تمام مفاد بند 

در صورتی که اختالفاتی بین کارفرما و پیمانکار پیش آمد اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد یا    7-8

اد و مدارک پیوست قرارداد باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را به تفسیر هر یک از موارد قرارداد سایر اسن

آیین نامه معامالت شهرداری عمل می گردد پیمانکار ملزم است تا حل اختالف    38از راه توافق رفع نمایند طبق ماده  

به تشخیص خود نسبت به    تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد

پیمانکار عمل خواهد نمود . بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختالف تعهدات خود را براساس قرارداد و اسناد  

 و مدارک پیوست آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار انجام خواهد داد . 

خه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و کلیه نسخ  بند در سه نس  68تبصره    14ماده    9این قرارداد مشتمل بر    ماده نه  :

 آن دارای اعتبار واحد است . 

 

 کارفرما                            پیمانکار     

 شهرداری نی ریز         ماینده شرکت               ن

 

 

 

 



  

 مشخصات خصوصی و عمومی پیمان 

خواهد بود که دستورالعمل های اجرایی  ذیل ماده یک قرارداد روزانه و مستمر    9الی    1عملیات مندرج در بندهای   -1

 از سوی کارفرما ابالغ می شود . 

 ناظر عالی قرارداد دستگاه نظارت فضای سبز شهرداری نی ریز می باشد .  -2

مورد قرارداد اضافه یا کسر    % 25حجم عملیات مورد قرارداد می تواند با موافقت کارفرما و تائید دستگاه نظارت تا   -3

و احداث فضاهای سبز ) آتی االحداث ( و ماههایی از سال که حجم عملیات مثل گلکاری و    گردد . در صورت افزایش

 باشد(. کاری باال میدرخت

با توجه به اینکه مالکیت پارک جنگلی متعلق به شهرداری نمی باشد و شهرداری در انجا مستاجر است در صورت   -4

ه هزینه های مرتبط با این پارک از مبلغ کلی قرارداد کسر و  لغو قرارداداجاره یاد شده، با نظر داشت آنالیز قیمت کلی

 الحاقیه تنظیم می گردد.  

 پیمانکار حق واگذاری پیمان را کالً یا جزءً به شخص ثالث ندارد . -5

 تاریخ شروع کار از سوی پیمانکار حداکثر یک ماه بعد از عقد قرارداد خواهد بود .  -6

تگاه نظارت برای مدت یک سال دیگر قابل تمدید است  ) پیمانکار  قرارداد در صورت توافق طرفین و تائید دس  -7

 در صورت تمایل به تمدید قرارداد الزم است تقاضای خود را یک ماه قبل از انقضاء قرارداد به کارفرما تسلیم نماید (  

تفاده نماید .  پیمانکار می تواند از آب چاه های متعلق به کارفرما جهت آبیاری فضای سبز و آبگیری تانکرها اس -8

آب میبایست فقط جهت  آبیاری فضای سبز استفاده شود . در غیر اینصورت عالوه بر فسخ قرارداد ، جریمه ای  نیز  

 معادل با نوع تخلف ، از پیمانکار اخذ میگردد.

با توجه به برنامه زمانبندی ابیاری فضای سبز تانکری ، تانکر ده چرخ فیروزه ای به صورت دو شیفت در تمام   -9

مدت قرارداد می بایستی انجام وظیفه نموده و درفصل گرم و با نظر واحد فضای سبز پیمانکار می بایستی نسبت به  

 مورد نیاز فضای سبز اقدام نماید  تامین یک دستگاه تانکر آب سیزده هزار لیتری جهت تامین اب 

 ذکر گردید.   2تعداد کارگران دقیقا همان است که درماده  -10

پیمانکار مجاز نیست ساعات استفاده مردم از پارکها و فضای سبز تحت پیمان را راساً تعیین نماید و در این باره   -11

 .  بر طبق برنامه اعالمی از سوی کارفرما و دستگاههای نظارت عمل خواهد نمود

هرگاه در اثر عملیات پیمانکار به تاسیسات موجود در محدوده کار مانند آب ، برق ، تلفن و گاز ، تاسیسات متعلق   -12

 ت جبران خسارات وارده را بنماید. به شهرداری و .... صدماتی وارد شود پیمانکار مکلف اس

 مقادیر مندرج در صورت وضعیت ها قطعی خواهد بود.   -13

ار در پایان قرارداد توسط ) دستگاه نظارت ( بررسی و پس از تائید نسبت به تسویه  صورتجلسه حسن انجام ک -14

 حساب با پیمانکار اقدام خواهد شد . 

به شرکت هائی پیمان کار فضای سبز اطالق می گردد که در اساسنامه و اهداف آن انجام عملیات کشاورزی و    -13

 د : فضای سبز پیش بینی شده و دارای ویژگی های ذیل باش

 مدیر عامل آن مهندس کشاورزی و فضای سبز با سابقه خدمت باشد . –الف 

 اعضا هیئت مدیره دارای مدرک کارشناسی کشاورزی و فضای سبز باشد .  –ب 



  

 پرسنل و نیروهای اجرائی آن از کارشناسان و تکنسین های فضای سبز با سابقه اجرائی باشند .  –ج 

 فی و تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز باشد .دارای واحد سرمایه ثبت شده کا  –د 

 دارای سوابق اجرائی عملیات کشاورزی و فضای سبز در حد کافی باشد .   –ذ 

 سال در فضای سبز شهرداری ها ، سابقه کار مفید ارایه نمایند.  1شرکت ها میبایست حداقل 

وی کمیته فنی سازمان فضای سبز را  جهت شرکت در مناقصات فضای سبز گواهی حداقل امتیاز کسب شده از س -14

 دارا باشد .

رتبه : منظور از رتبه معیاری است که توان فنی و اجرائی و مدیریت پیمانکار را مشخص می نماید که تغییرات آن    -15

 متناسب با قدرت اجرائی پیمان کار می باشد . 

فضای سبز از چگونگی عملکرد پیمانکاران  ارزشیابی : کارشناس و ناظرین دستگاه نظارت در طول مدت نگهداری  -16

گزارش تهیه نموده و بر اساس معیارهای و ضوابط مربوطه امتیازاتی جهت پیمانکاران منظور می نمایند که این امتیازات  

 مالک محاسبه ، پرداخت کل یا بخشی از رقم حسن انجام کار مربوط خواهد بود . )صورت وضعیت فضای سبز ( 

نیست اجرای وظایف خود را بنحوی انجام دهد که مشکلی برای استفاده کنندگان از پارک و فضای    پیمانکار مجاز  -17

 سبز فراهم گردد . 

لیست پیمانکاران فضای سبز از کلیه مناطق اخذ و از سوی کارشناسان دستگاه نظارت عملکرد آنان بررسی و در    -18

 ی خواهد بود .صورت تائید امکان واگذاری کارهای بعدی آنان در شهردار

 منظور از واحد نظارت ، واحد فضای سبز شهرداری میباشد. -19

 شرائط  نیروی انسانی   - تعهدات پیمانکار  –متمم قرارداد  

پیمانکار متعهد می گردد نسبت به انتخاب کارگران جوان اقدام نماید و از بکار گرفتن کارگران مسن و ناتوان   -1

 پرهیز نماید .

پیمانکار متعهد می گردد کارگران با لباس فرم در محل کار حاضر شوند و رعایت نظافت ظاهر و حسن رفتار با   -2

 شهروندان را بنماید .  

 تعداد کارگران ماهر و باغبان باشند  %50حداقل  -3

 باشد. نفر می 45تعداد کارگران مورد نیاز برای هر ماه 

 .)با تایید  بوستان خودداری شودگهبان در محل از مستقر نمودن خانواده ن -4

 واحد فضای سبز و حراست( 

 وظائف کارگران با نام و مشخصات به اطالع ناظر مقیم رسانده شود . -5

اضافه کاری کارگران در حد مقررات اداره کار باشد چنانچه خارج از ضوابط قانونی عمل گردد ) مثالً با بکار گرفتن   -6

 ( در اسرع وقت نسبت به اصالح وضعیت اقدام نماید . یک نفر کارگر در سه شیفت کاری و غیره

 رایط نماینده پیمانکار : ش



  

 فرد با تجربه و آشنا به کار مدیریتی باشد و دستگاه نظارت از عملکرد ایشان رضایت داشته باشد -1

 در تمام ساعات شبانه روز در حوزه خدماتی حضور داشته باشد . -2

 احتمالی را به لحاظ اجرا دریافت دارد .  روزانه با ناظر مقیم در ارتباط و موارد -3

 گزارش ماهانه براساس فرم های دریافت تهیه و به ناظر مقیم تحویل دهد .  -4

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی و اجرائی عملیات مورد پیمان



  

 الف ( نگهداری و ترمیم چمنها : 

نگهداری و ترمیم چمن عبارتست از کلیه عملیات زراعی و بهزراعی به جهت حفظ و نگهداری چمن کاریهای پارکها  

کیفیت و نظافت    – لچکی ها و قطعات پراکنده فضای سبز بنحوی  که همواره از شادابی    – رفیوژها    –میادین    –

 مطلوب برخوردار باشد این امر نیازمند اجرای عملیاتی بشرح زیر در فصول مختلف سال می باشد . 

 آبیاری  :  -1

آبیاری چمنها باید بطور روزانه و به میزان مناسب و با توجه به درجه حرارت هوا انجام گیرد بطوریکه    1-1

 چمن هیچگاه دچار خشکیدگی و پژمردگی نشوند .

صورتی که آبیاری دستی و با شلنگ انجام  می گیرد بایستی سر آبپاشها دارای سوراخ های ریز باشند تا آب  در  2-1

 به صورت پودری شکل بر روی چمن پاشیده شود . 

 چمن ها نبایستی با گذاشتن شلنگ در داخل آنها آبیاری شوند و اصوالً  آبیاری بصورت غرقابی انجام نگردد   4-1

 چمن طوری باید تنظیم شود که با بستر بافت و ساختمان خاک نیاز آبی گیاه را تأمین نماید  مقدار آبیاری 5-1

 اگر آبیاری بنحوی انجام شود که آب در سطح چمن جریان پیدا نکند و باعث شستشوی خاک نگردد. 6-1

و براساس نیاز انجام  بایستی بیشتر  آبیاری چمن ها در فصول بهار و تابستان با توجه به درجه حرارت هوا می  7-1

 گیرد. 

 چمن زنی :  -2

بمنظور زیبایی و سالمت چمنها می بایست چمن زنی مرتب وبسته رشد چمنها انجام پذیرد ، بطوریکه همیشه    1-2

 سانتی متر نگهداشته شده و از به بذر نشستن چمن جلوگیری شود .  5تا4ارتفاع چمنها از سطح خاک در حد 

ساعت قبل از چمن زنی آبیاری    24من خیس است نباید انجام شود و بهتر است  چمن زنی در زمانی که چ  2-2

 خودداری شود .

چمن اطراف قطعات گلکاری و حاشیه ها و طوقه درختان و درختچه ها مرتباً و همزمان با چمن زنی کوتاه    3-2

 گردند . 

زیرا تیغه های کند باعث نامرتب    دستگاههای چمن زنی بایستی مرتباً سرویس شده و تیغه های آنها تیز شوند 4-2

 زدن چمن و کندن چمن ها می گردد . 

 چمن اطراف لبه رفیوژها و میادین باید مرتب بگونه ای کوتاه شوند که بر روی لبه ها قرار نگیرد . 5-2

 کود پاشی : -3

 کود پاشی چمن ها می بایست با نظر واحد نظارت انجام شود.   1-3 

   باشد.کود دامی پوسیده مرغوب بر عهده پیمانکار میتن  150تامین حداقل  2-3

 مبارزه با علف های هرز ) وجین ( : -4



  

وجین و ریشه کنی علف های هرز داخل چمن ها بایستی مرتباً و قبل از به گل نشستن و بذردهی انجام شود    1-4 

 .  وجین علفهای هرز می بایستی بصورت دستی و با داس انجام گیرد  

 مبارزه با آفات و امراض :  -5

ماده    15بند    1یاد شده در تبصره  در صورت مشاهده هرگونه آفات و بیماری ضرورت دارد به فوریت با شرکت    1-5

 موضوع قرارداد مشاوره با روشهای متناسب نسبت به سمپاشی و مبارزه با آنها اقدام گردد . 5

با روشهای    2-5 قارچها که  و  آگروتیس  ، کرم  ، حلزون  آبدزدک   : از  عبارتند  امراض چمن ها  و  آفات  ترین  عمده 

 کرد .  سمپاشی و طعمه گذاری می توان با آنها مبارزه 

 نظافت چمن کاری ها :  -6

 ضایعات چمن های کوتاه شده بایستی بالفاصله از سطح چمن جمع آوری و به خارج حمل شود .  1-6

ها از روی چمن ها جمع  الزم است هر روز زباله و مواد زائد و احیاناً برگ های خشکیده و خصوصاً سوزنی برگ  2-6

 ارج ا ز محیط حمل گردد. آوری و نظافت گردند و ضایعات گیاهی به خ 

 لکه گیری و ترمیم چمن ها : -7

قسمتهایی از چمن ها که در اثر عوامل مختلف از بین رفته و فرسایش یافته اند می بایست واکاری شوند که    1-7

 برای انجام این امر اصلح است از بذر مرغوب و حتی االمکان از نوع چمن کاشته شده قبل استفاده شود . 

چمن که از بین رفته توسط واحد نظارت کارشناسی و در صورتیکه قصور از نگهداری کارگر باشد کلیه  قطعات  -2-7

 بایستی جبران گردد.ها توسط پیمانکار میهزینه

 سایر خدمات :  -8

 خاک و کود دادن به چمن ها :  1-8

شود که الزم است هر ساله    سطح چمن کاری ها در اثر آبیاری معموالً فرسایش یافته و خاک فواصل بوته شسته می

در فصل پاییز و زمستان کلیه سطح چمن کاری با قشر نازکی از مخلوط خاک زراعی و کود پوسیده دامی پوشیده و  

 تقویت شود که این امر عالوه بر پر کردن ناهمواری ها موجب تقویت و رشد متناسب چمن ها خواهد شد . 

 من کاری :هرس درختان و درختچه های داخل قطعات چ  2-8

درختان و درختچه های داخل قطعات چمن کاری می بایست مرتباً هرس و آرایش شوند تا نور مناسب به چمن های  

 بستر کاشت برسد . 

به منظور تهویه بهتر خاک و فعال کردن ریشه ها ضروری است با استفاده از شن کش یا ماشین آالت مخصوص    3-8

 ایی در خاک ایجاد شود .سطح چمن ها شن کش شده و حتی سوراخ ه

 نگهداری گل و گلکاری : –ب 

 آماده سازی بستر کاشت   -1



  

خاک بستر کاشت می بایست با مخلوطی از خاک زراعی به عالوه کود پوسیده دامی و خاک برگ ها مهیا شده و بستر  

 کاشت کامالً هموار و تسطیح گردد . 

 ر سا عات خنکی هوا  انجام شود . کاشت نشاهای فصلی به صورت ردیفی و با نظم خاص ود -2

 انجام آبیاری مستمر و مرتب نشاهای کاشته شده به هنگام صبح و عصر   -3

 اجرای عملیات حذف علفهای هرز و وجین آنها به طور مستمر   -4

 حذف گلهای خشک شده نشاها در زمان گلدهی به جهت تولید گل بیشتر -5

 در بستر نشاکاریها   افزودن و حفظ یک الیه کود حیوانی پوسیده-6

 مبارزه با هرگونه آفات و امراض مشاهده بر روی گلها -7

 تعویض نشاهای فصلی با نشاهای جدید  -8

 نگهداری گلکاری های دائمی مانند رزها و درختچه ها و گیاهان پوششی   –پ 

 آبیاری مرتب و روزانه و بسته به نیاز آبی گیاه انجام گیرد.  -1

 گل های پژمرده به منظور تولید گلهای بیشتر  قطع دم  -2

 افزودن کودهای شیمیایی در فصول بهار و تابستان به منظور تحریک گلدهی   -3

 حذف پاجوش و شاخه های اضافی در تمام سال   -4

هرس و آرایش بوته ها و حذف شاخه های خشک و بیمار ) الزم به ذکر است که هرس تمام درختچه ها یکسان   -5

توجه داشت درختچه هایی که گلهای آنها برروی شاخه های یک ساله ظاهر می شود بعد از گلدهی  نیست و بایستی  

 هرس شود ( . 

 مبارزه با آفات و امراض با استفاده از سموم مناسب   -6

 وجین علفهای هرز به صورت مداوم   -7

 کاشت و نگهداری گل های پیازی :   –ت 

 ای دائمی است .کاشت و نگهداری گلهای پیازی تقریباً همانند گل ه

و فقط هر ساله پیازها و ریزومها در پاییز ازخاک خارج شده و پس از خشک شدن وضدعفونی در محل مناسب که  

 فاقد نور و رطوبت باشد تا فصل کاشت نگهداری می شود . 

 نگهداری فالورباکس های موجود در پارکها و معابر :  –ث 

 گ به عالوه کود پوسیده دامی و خاک زراعی . تهیه خاک مرغوب و مناسب با مخلوطی از خاک بر -1

 کاشت گل ها و نشاهای مناسب در داخل آنها .  -2

آبیاری مستمر با شیلنگ و سرآبپاش پودری به نحوی که خاک بستر کاشت شسته نشده و از پاشیدن آن به   -3

 اطراف جلوگیری گردد . 

 واکاری گل ها و نشاهای خشک شده و از بین رفته  -4

 تعویض گل ها و نشاء ها در پایان هر فصل گلکاری   -5



  

نگهداری فالورباکس های موجود در پارکها و سطح معابر با شرح خدمات مندرج در شرایط فنی و اجرائی پیمان   -6

 جزء قرارداد می باشد . 

ر  رنگ آمیزی ونظافت فالورباکس ها به طور مرتب و تنظیف و وجین علفهای هرز اطراف فالور باکس ها بطو -7

 مرتب 

 نگهداری شبکه روشنایی :  –ج 

عبارت است از رسیدگی دائمی و مستمر به وضعیت ظاهری و تامین روشنایی پایه چراغها که اجرای موارد زیر را  

 طلب می نماید .

 تعویض مرتب المپهای سوخته   -1

سوی کارفرما ابالغ رنگ آمیزی مرتب پایه چراغ ها ) حداقل سالی یک بار ( که نوع رنگ و نحوه رنگ آمیزی از   -2

 می گردد . 

 تعویض حبابهای شکسته عیناً و با همان کیفیت .  -3

کارفرما   -4 برق  شبکه  به  خساراتی  کار  پیمان  سوی  از  فنی  نکات  رعایت  عدم  و  انگاری  سهل  علت  به  چنانچه 

 .)شهرداری( و یا پست های شرکت برق منطقه وارد شود مسئول جبران کلیه ی خسارات پیمانکار خواهد بود  

در صورت ورود خسارت به پایه چراغ ها تعویض آنها به عهده پیمان کار است مگر در واقع بروز حوادث غیرمترقبه   -5

 که تشخیص آن با ناظر مقیم خواهد بود .

 نصب درپوش بر روی جعبه تقسیم پایه ها ، چراغ ها به جهت جلوگیری از برق گرفتگی مراجعین پارک .  -6

طبق مشخصات تحویلی به عهده پیمانکار می باشد هر گونه تغییری به ضرورت تعمیرات  نگهداری تابلوهای برق   -7

 با هماهنگی ناظر تاسیسات یا ناظر فضای سبز صورت پذیرد .

 اجناس مصرفی بایستی از نوع کیفی و استاندارد و به تأئید واحد تأسیسات رسیده باشد.  -8

 ی کودکان و عملیات ترمیمی آن ها  نگهداری و نگهبانی زمین های وسایل ورزشی و باز  –خ 

حفظ و حراست از پارک و کلیه زمینهای ورزشی و بازی کودکان و وسائل موجود در آن ها به عهده پیمانکار   -1

 است .

 نظافت مستمر کلیه فضاهای ورزشی و بازی کودکان   -2

 قل سالی یک بار (  نرده ها و وسائل بازی کودکان ) حدا  – سطل های زباله  –تعمیر و رنگ آمیزی نیمکت ها   -3

 پوشش بستر زمین بازی کودکان با ماسه شسته و هموار کردن و آب پاشی هر روزه   -4

انگاری و عدم تعمیر به  هرگونه صدمه جانی و مالی برای شهروندان حین استفاده از وسایل بازی که در اثر سهل-5

 باشد.موقع ایجاد گردد بر عهده پیمانکار می

 نگهداری و نگهبانی ساختمان ها و فضاهای مسقف   –ح 

 نگهداری و نگهبانی از ساختمان ها با گماردن تعداد نگهبان الزم   -1

 تعمیرات ساختمان و تاسیسات بر طبق مفاد قرارداد   -2



  

تعمیرات و رنگ آمیزی ساختمان ها حداقل سالی یک بار که نوع رنگ و نحوه انجام کار از سوی کارفرما  ابالغ   -3

 ردد . می گ

 نظافت هر روز ساختمان ها و معابر اطراف  -4

 نگهداری سرویس های بهداشتی :  -د

 نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و سرویس های بهداشتی به نحوی که همواره آماده استفاده مردم باشد .  -1

 تخلیه چاهها در صورت گرفتگی   -2

 تشویی و گمارن نگهبان به تعداد کافی  نظافت مستمر سرویس های بهداشتی و استفاده از مایع دس  -3

 رنگ آمیزی ) حداقل سالی یک بار ( تامین روشنایی و تامین امکانات وسائل داخل سرویس ها    -4

 نظافت و ضد عفونی مرتب کاسه توالت و دستشویی ها   -5

 نظافت محلهای فضای سبز    -ذ

آبپاشی و گاهی اوقات بر حسب نیاز شستشو    معابر پارکها و فضای سبز عالوه بر جاروکشی روزانه می بایست -1

 شوند .

 هیچ گونه زباله و ضایعاتی در معابر به صورت پراکنده و یا دپو وجود نداشته باشد .  -2

 تمیز و پاک کردن معابر از برف و یخ در فصل زمستان و ایجاد تسیهالت الزم جهت رفت و آمد مردم .  -3

پالستیک زباله نگهداری و بالفاصله حمل و در محلی که مناسب است  جمع  زباله ها و ضایعات می بایست در   -4

 آوری گردد تا بالفاصله شرکت خدماتی خدمات شهری نسبت به حمل و دفن زباله ها اقدام نماید.

- نگهداری ، نظافت و حفاظت از نیمکت ها ، سطل های زباله ، آبخوری ها ، نرده ها ، مجسمه ها و سایر       ر   -ر

 مان پارک  مبل

رنگ آمیزی و تعمیر مرتب نیمکت ها ، سطل های زباله ،  نرده ها و در صورت نیاز به رنگ آمیزی مجسمه ها و    -1

 سایر مبلمان پارکی با دستور ناظر مقیم خواهد بود . 

 جایگزینی نیمکت ها ، سطل های زباله شکسته شده و خارج از سرویس   -2

 ، نرده ها و سایر مبلمان پارکی   نظافت مستمر آبخوری ها ، سطل ها-3

هرگونه صدمات جانی و مالی برای شهروندان حین استفاده از وسایل و مبلمان شهری ناقص موجود در پارکها و  -4

 بایستی جبران نمایند. فضای سبز بر عهده پیمانکار بوده و می

 هرس و قطع سر شاخه های خشک   -ز

زمستان ) فصل خواب درختان انجام می شود و این امر با توجه به گونه گیاهان  هرس درختان معموالً در فصل    -1

متفاوت خواهد بود ( محل قطع و بریدن شاخه های هرس شده بایستی بصورت مورب بوده و با چسب باغبانی پوشانیده  

 شود .

 بایستی با نظارت واحد نظارت انجام گیرد. های درختان میو هرس فرم گونه -2



  

تنه جوش و پاجوش و قطع سر شاخه های خشک و آلوده به آفات و امراض در تمام طول سال الزامی است  حذف  -3 

. 

 سرشاخه های هرس شده می بایست به فوریت از محل خارج شود . -4

 نگهداری  درختان    –س 

 ی است. از محوطه درخت کاری الزام وجین علف های هرز از بستر کاشت درختان و انتقال آنها به خارج  -1

 واکاری و کاشت درختان جدید  به جای درختان خشک شده   -2

 اصالح نهرها و جوی پشته ها و طشتکها جهت ایجاد آبخور مناسب برای درختان   -3

 سمپاشی درختان بر علیه آفات و بیماری های گیاهی با سموم مناسب   -4

 ن کود پوسیده دامی به حد کفایت  پابیل کردن خاک بستر درختان در فصل پاییز و زمستان و افزود -5

نظافت کامل بستر درختان از هرگونه ضایعات و خصوصاً علف های خشک و برگهای خزان و جلوگیری از بروز    -6

 آتش سوزی  

در صورت وقوع حریق و آتش سوزی در قطعات درخت کاری و جنگل کاری چنانچه کارشناسان سازمان آتش    -7

و عدم پیش بینی های الزم بدانند مسئولیت کلیه خسارات وارده به عهده پیمانکار    نشانی علت حریق را سهل انگاری

 است .

 شستشوی درختان در صورت نیاز با هماهنگی کارفرما  -8

... حذف علفهای هرز ، کوددهی ، هرس    ) اصلی و فرعی (تبصره : حفظ و نگهداری درختان حاشیه خیابان ها   و 

 ذف درختان خشک ، مبارزه با آفات امراض و نظافت باغچه ها خواهد بود.   درختان طبق شیوه استاندارد ، ح

 جرایم اعمالی در کوتاهی فضای سبز:

 اسالمی شهر (  )بر اساس مصوبه شورای

 الف(اگر تخریب فضای سبز عمدی ، غیر عمدی باشد                                     

 درخت ، درختچه  :  .1
 جرائم ناشی از تخریب درختان فضای سبز بر اساس رای کمیسیون فضای سبز شهرداری  اعمال می گردد  

 ریال منظور میگردد.   000/300.چمنکاری:بازای هر متر مربع تخریب چمن ،مبلغ 2

 گلکاری ها :3

 ریال محاسبه گردد. 000/250بازای هر  متر مربع گل فصلی  3-1

 ریال محاسبه گردد. 350/ 000گل رز و بازای هر متر  –شمعدانی   - های دائمیگل 3-2

 )گیاهانی که حالت حصار و دیوار مانند دارند(   :. پرچین ها4

 ریال  500/1/ 000متر باشد به ازای متر مربع  1دارای ارتفاع کمتر از  4-1

 متر باشد به شیوه زیر محاسبه می گردد.  1فاع بیشتر از دارای ارت 4-2



  

 ( 1-5(    )عوارض بند   1متر+1)اضافه ارتفاع باالتر از  

 ب( عدم رعایت دور آبیاری : 

 ریال 200/ 000. درخت و درختچه بازای هر درخت مبلغ 1

 ریال  000/50. پرچین،بازای هر متر مربع پرچین 2

 ریال 000/000/2زنی مبلغ ازاء هر روز تأخیر چمن عدم استفاده به موقع چمن زن به-3

است                      مکلف  پیمانکار  دارند  ضرورت  کار  این  جهت  که  وسایلی  و  لوازم  سایر  و  کار  لباس  پوشش  عدم  د(بازای 

 ریال پرداخت نماید. 000/500به ازای هرکارگر و بصورت روزانه مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 2شماره پیوست 

 خدمات موضوع قرارداد: 

 نگهداری و ترمیم چمن شامل : -1
 آبیاری   •
 سرزنی   •
 کود پاشی   •
 مبارزه با آفات و بیماریها برابر دستورالعمل واحد فضای سبز •

 لکه گیری و ترمیم   •

 نظافت   •

 وجین و مبارزه با علفهای هرز   •

 حفاظت و مالچ دهی  •

 سایر •

 نگهداری جنگل و درختکاری شامل : -2

 آبیاری   •

 حذف پاجوشها ، تنه جوشها و شاخه های خشک درختان و درختچه ها و حمل آنها به خارج از محل مورد پیمان   •
 کود دهی و محلول پاشی  درختان   •
 سم پاشی علیه آفات و بیماریها برابر دستورالعمل واحد فضای سبز •

 نظافت   •

 ایجاد آبخور مناسب ) تشتک ( پای درختان   •

 آماده سازی مسیرهای آبیاری   •

 مبارزه با علف های هرز ) علف کشی یا زدن علف های جمع آوری و حمل آنها به خارج (  •

 قطع درختان خشک و حمل آنها به خارج از محل و واکاری درختان   •

 پاکنی درختان و شخم زدن حاشیه ها و مرز بندی   •

 شستشوی درختان برحسب مورد اعالمی از سوی واحد فضای سبز •

 سایر   •

 نگهداری گل و گلکاری شامل :-3

 آماده سازی بستر کاشت   •
 تسطیح زمین  •
 نتخاب نوع گل براساس طرح  کاشت براساس طرح واحد فضای سبز و ا •
 آبیاری   •

 دفع علفهای هرزو سم برابر دستورالعمل واحد فضای سبز( 
 حفاظت   •

 نظافت   •

 واکاری گلکاری حاشیه ها و قطعات گلکاری فصلی  -4

 نگهداری گیاهان پوششی و رز   •

 آبیاری   •

 هرس در زمان مورد نیاز) شکل و شیوه هرس با هماهنگی ناظران انجام پذیرد (  •
 کوددهی و مبارزه با آفات وبیماریها و علف های هرز   •



  

 واکاری گیاهان ) در صورتی که آسیب از ناحیه کارفرما باشد تهیه گیاه به عهده کارفرما است (    •

 حذف گل های خشک و دم گلهای رز  •

 نگهداری ترون -5
 آبیاری •

 هماهنگی ناظرین در دفعات مورد نیاز هرس کامل ) سه وجه ( بصورت پرچین یا هرس فرم در شکلهای مختلف با  •
 سم پاشی علیه آفات و بیماریها برابر دستورالعمل واحد فضای سبز •
 نظافت   •

 ایجاد آبخور مناسب ) جوی بندی به نحوی که کلیه ترون ها به سهولت و به اندازه کافی آبیاری گردد (  •

 آماده سازی مسیرهای آبیاری   •

 زدن علف ها ( جمع آوری و حمل آنها به خارج از محل پیمان  مبارزه با علف های هرز ) علف کشی با   •

 شستشوی ترون بر حسب نیاز   •

 کود پاشی پای ترون ها   •

 واکاری ترون ها در صورت نیاز متناسب با ترون های مجاور به لحاظ سن و قوی بودن با هماهنگی ناظرین   •

 سایر   •

 نگهداری شبکه روشنایی  -6

 نگهداری شبکه برق داخل بوستان ها بصورت دائم ) کلیه تابلوهای اصلی و فرعی مربوط به          سیستم برق(  •

 لوها و غیره  تهیه و تعویض کلیه لوازم برقی تاب •

 ) این کار اگر در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه انجام شود و تامین آن به عهده کارفرما است (  •

 تهیه و تعویض المپ ها و ترانسها   •

 رنگ آمیزی پایه چراغها   •

 نصب درپوشهای تیرهای برق و پارکها و فضای سبز و قفل درب تابلوهای برق •

 ناشی از عدم تامین مذکور به عهده پیمانکار است .تامین ایمنی و تعهد مسئولیت حوادث  •

 اجناس مصرفی استاندارد و مورد تائید دستگاه نظارت و تأسیسات باشد .  •

 استفاده از اجناس مشابه ممنوع ، حداقل مطابق اجناس موجود یا بهتر باشد .  •
 آبیاری فضاهای  سبز ( نگهداری آبنماها و فواره ها و سیستم لوله کشی آب بوستان ) آب شرب و -7

باشد و استفاده از اجناس مشابه  تأمین ایمنی و تعهد مسئولیت حوادث ناشی از عدم تأمین مذکور بر عهده پیمانکار می •
باشد هرگونه خرابی شیرآالت و تأسیسات آب بعد از تحویل به پیمانکار  و غیر تأئید دستگاه نظارت و تأسیسات ممنوع می

 باشد.بر عهده ایشان  می

 نگهداری و نگهبانی زمین ها و وسایل ورزشی و بازی کودکان و عملیات ترمیمی شامل :-8
 نگهداری و نگهبانی تاسیسات   •
 تعمیرات تاسیسات   •

 نظافت فضاهای ورزشی و زمین های بازی) بطور مستمر(  •
 مراقبت تعمیر و رنگ آمیزی نیمکت ها   •

 شامل :  نگهداری و نگهبانی ساختمان ها و فضاهای مسقف-9

 نگهداری و نگهبانی ساختمان ها   •
 نگهداری تاسیسات   •



  

 تعمیرات تاسیسات  •
 نظافت ساختمان ها و معابر ) به طور مستمر (  •

 کلیه هزینه های اشتراک تلفن به عهده پیمانکار می باشد   •

 نگهداری سرویس های بهداشتی شامل : -10

 نگهداری ساختمان ها    •

 نگهداری سرویس ها    •

 تعمیر سرویس ها    •

تامین سطل زباله کوچک در چشمه های سرویس بهداشتی زنانه  و تامین سطل زباله بزرگ در راهرو سرویس بهداشتی   •

 ها  
 رفع گرفتگی  •

 تخلیه  سپتیک    •

 تأمین مواد شوینده  •
 نظافت معابر ، خیابان های واقع در فضاهای سبز   -11

 حفاظت از موارد تحویلی   •

 نظافت محوطه به طور مستمر و در صورت نیاز شستشوی محوطه  •
نگهداری سطل های زباله که شامل نظافت ، رنگ آمیزی ، انداختن کیسه  زباله داخل سطل شستشوی شیرابه اطراف  •

 سطل می باشد  
 تعمیرات ناشی از تخریب در اثر رفت و آمد ، شکستن لبه ها و سایر موارد مرتب   •

 تحویل و تحول فضای سبز
باشد انجام می  عکس برداری که ضمیمه قرارداد می  فیلمبرداری وتحویل و تحول فضاهای سبز با انجام صورتجلسه و  

 گیرد . 

 آمارتعداد درختان )کهنسال ، متوسط، نهال( و درختچه صورتجلسه و در پایان تحویل گرفته میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 1400در سال  فضای سبزحفظ، نگهداری و توسعه سند مناقصه عمومی واگذاری 

دارد براساس قوانین و مقررات کشور خصوصا آئین نامه مالی شهرداریها و مقررات مرتبط با  شهرداری نی ریز در نظر  

به حفظ امور مرتبط  توسعه  نگهداری    ، آن کلیه  تاریخ و  از  واجد صالحیت  به اشخاص حقوقی  را    فضای سبز شهر 

شمسی  بمدت  30/8/1401لغایت  1/9/1400 نمایکسال  واگذار  مناقصه  سند  شرایط  به  توجه  با  کلیه  و  از  لذا  ید. 

شرکتهای واجد صالحیت که اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه می باشد دعوت بعمل می آید جهت دریافت  

می باشد به واحد مالی  20/8/1400  اسناد مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات که تاریخ 

انی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  شهرداری نی ریز به آدرس : خیابان آیت اله طالق

 تماس حاصل نمایند. 306یا 307داخلی   -53835320

 شرایط عمومی مناقصه

 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد -1

 ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود  – به پیشنهادات مخدوش -2

 شود. به پیشنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتیب اثر داده نمی-3

مبلغ  متقاضیان  -4 بایست  شماره  بابت  ریال  1.750.000.000می  سپرده  حساب  به  مناقصه  در  شرکت  سپرده 

 تحویل نمایند . گذارده و واریز و اصل رسید آن را در پاکت مربوطه بنام شهرداری  0105692262004

 گردد. در صورت عدم واریز مبلغ سپرده پاکت قیمت بازگشایی نمی-5

های  وز قبل از آخرین مهلت تحویل پاکتبایست در صورت ایرادو اشکال قانونی به اسناد مناقصه سه رمتقاضیان می

-پیشنهادی بصورت مکتوب به شهرداری ارائه نمایند . در غیر اینصورت کلیه شرایط اسناد مناقصه از طرف شرکت

 نماید. گردد و حق هرگونه اعتراض را از خود ساقط میکنندگان پذیرفته شده محسوب می

درآمد    0110317436000یک میلیون ریال به حساب شماره    شرکت کنندگان می بایست جهت تهیه اسناد مبلغ   -6

 ریز مراجعه فرمایند. ی محرمانه شهرداری نیشهرداری واریز و به دبیرخانه

باشد و پس از آن پاکتی  می  صبح    9تا ساعت  1400/ 22/8های پیشنهادی حداکثر تا تاریخ  مهلت تحویل پاکت-7

 شود. تحویل گرفته نمی

میباشد حضور  صبح    9و در ساعت   22/8/1400ها و جلسه کمیسیون عالی معامالت در تاریخ  زمان بازگشایی پاکت-8

 کنندگان و یا قائم مقام قانونی آنها بالمانع است.شرکت

سوم مناقصه با اعالم کتبی    – دوم    – فرات اول  در صورتیکه براساس شرایط خصوصی مناقصه و شرایط عمومی ن-9

 نان به نفع شهرداری ضبط می گردد.  با شهرداری نشوند سپرده شرکت در مناقصه آحاضر به انجام معامله شهرداری 

در صورتیکه پس از اعالم کتبی شهرداری برنده مناقصه ظرف مدت یک هفته و بدون اعتراض به اشکاالت اسناد  -10

بند   اتمام مهلت تحویل    5مناقصه در  از  قبل  باشد و  های پیشنهادی  پاکتشرایط عمومی مناقصه اعتراضی نکرده 



  

مبادرت به ارائه وثیقه ذکر شده در شرایط خصوصی مناقصه ننماید و تا یک هفته زمینه امضاء قرارداد را فراهم ننماید  

 گردد.سپرده شرکت در مناقصه آنان بنفع شهرداری ضبط می

 بایست اسناد و مدارک مناقصه را بشرح ذیل تحویل نماید: متقاضیان می-11

 الف پاکت شماره 

 اساسنامه شرکت بهمراه آخرین تغییرات -1

 1400برگ تأئید صالحیت شرکت توسط سازمان کار و امور اجتماعی در سال -2

 ارائه پرینت بانکی مبنی بر گردش سرمایه به میزان حداقل شانزده  میلیارد ریال تا زمان انتشار آگهی -3

سپرده شرکت در مناقصه با چک تضمینی بین بانکی یا   ریال بعنوان 1.750.000.000ضمانت نامه بانکی به مبلغ -4

 فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری 

نفر با سابقه    000/40مابین شرکت و شهرداریهای باالی  روزمه و فعالیتها و سابقه و قراردادهای منعقد شده فی-5

 یکسال فعالیت شخصیت حقوقی.

 پاکت شماره ب 

 قیمت ماهیانه و جمع کل سالیانهفرم ارائه قیمت پیشنهادی بهمراه -1

 کسورات قانونی و سایر به صورت جداگانه.  -ماشین آالت  -اعم از کارگری - هاآنالیز دقیق هزینه-2

باشد که در صورتیکه برنده مناقصه توسط کمیسیون عالی معامالت معرفی و حائز  مدت قرارداد یکسال شمسی می-3

 گردد و در صورت رضایت بمدت یکسال دیگر قابل تمدید می باشد. شرایط الزم باشد قرارداد منعقد می

بایست ضمن بازدید دقیق از  باشد و پیمانکار میمی  1400اطالعات و آمار موجود در اسناد و جداول قبل از سال  -4

 تعداد درختان و فضای سبز ارائه قیمت نماید. 

 شرایط خصوصی مناقصه

ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه    1.750.000.000بلغ  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست م-1

واریز و اصل    0105692262004ه  و یا حواله و قبض واریزی به حساب سپرده شماره   - چک تضمینی  –معتبر بانکی 

 رسید آنرا بهمراه سایر اسناد در پاکت شماره اعالم شده و بصورت سربسته تحویل نمایند. 

ر مناقصه ضمن ارائه تصویر برابر اصل یا اصل اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس گواهی از دایره  شرکت کنندگان د-2

ثبت و اسناد امالک محل تشکیل شرکت مبنی بر انجام و رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط خصوصا در رابطه با  

با مفاد اساسنام بودن موضوع فعالیت شرکت  با در نظر گرفتن آخرین  تشکیل مجمع عمومی دوساالنه و منطبق  ه 

 تغییرات و صاحبان امضاء تعهد آور و غیره ارائه نمایند.

برای کلیه شرکت کنندگان و برای برنده مناقصه و    1400ارائه برگ صالحیت اداره کار و امور اجتماعی در سال  -3

ل و غیره موضوع  غدی مشاتمدید آن در سال موضوع مناقصه الزامی است . همچنین ارائه گزارش اجرای طرح طبقه بن

 مناقصه شرکت های خدماتی الزم است .  

 شرکت باید از شرکت های معتبر کشاورزی جهت معرفی و مشاوره استفاده نماید. -4



  

بانکها یا موسسات مالی  -5 از  تائیدیه  ارائه  به  بایست نسبت  اعتباری معتبر در    – شرکت کنندگان در مناقصه می 

 یال تا انتشار آگهی مبادرت نمایند.اب شرکت به میزان حداقل پنج میلیارد رخصوص گردش در حس

برا10از هر صورت وضعیت معادل  -6 انجام کار کسر و  به عنوان سپرده حسن  نامه مالی در  درصد آن  آئین  ساس 

 شود. صورت عدم مشکل و با رعایت قانون استرداد می

کنندگان برسد و برای طرفین الزم  بایست به امضاء و مهر شرکتدفترچه پیمان)قرارداد( که تمامی صفحات آن می-7

 االجراست. 

سه روز قبل از اخرین مهلت  بایست مکتوب و  کنندگان میدرصورت مغایرت شرایط اسناد مناقصه و قرارداد شرکت-8

باشد و نظر  تحویل پیشنهادات به شهرداری اعالم نمایند در غیر اینصورت رفع تناقض و تعارض بعهده شهرداری می

 باشد. شهرداری مالک می

به پیشنهاداتی مخدوش، ناخوانا، فاقد منضمات آن از جمله سپرده، تائید بانک و موسسه مالی و اعتباری، گواهی    -9

 ه ثبت محل  صالحیت اداره کار و امور اجتماعی در سال قبل مناقصه و سال جدید، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ادار

 هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های مرتبط با آن بعهده برنده مناقصه می باشد.  -10

اساس آنالیز کارشناسی شده  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات غیر واقعی چه کم و چه زیاد مختار می باشد بر  -11

شهرداری و نظر کمیسیون عالی معامالت نسبت به پیشنهادات غیر واقعی رد و یا تجدید مناقصه اقدام الزم بعمل می  

ها توسط شهرداری براساس دقت و تطابق با واقعیت و در صورت عدم تطبیق قیمت  عملیات تجزیه و انالیز قیمت  آید.

ا از حد  باالتر  پائینپیشنهادی چه  تر و عدم دفاع شرکت کنندگان و عدم پذیرش کمیسیون عالی  ستاندارد و چه 

 گردد. معامالت شهرداری مورد قبول جهت عقد قرارداد نمی 

ر به انعقاد قرارداد با قیمت پیشنهادی نگردد و یا ضمانت  مناقصه با اعالم کتبی شهرداری حاضچنانچه برنده    -12

ه ای در مهلت اعالمی ارائه ننماید تا نسبت به عقد قرارداد اقدام کردد سپرده آن شرکت  نامه بانکی و اسناد معتبر وثیق 

 به نفع شهرداری ضبط می گردد.

بایست حداقل یک سال سشرکت کنندگان مناقصه  -13 فضای سبز در  می  نگهداری  و  ابقه مفید در زمینه حفظ 

اکت مربوطه ارائه خود را به صورت مکتوب و مستند در پباشند و سوابق  نفر به باال داشته    000/40ی باالی  شهرداریها

آن بعهده کمیسیون عالی معامالت می باشد .در غیر اینصورت از مناقصه کنار گزارده می شوند  د نهائی  نمایند و تائی

   .گردد و تائید نهایی آن بعهده کمیسیون عالی معامالت شهرداری می باشدو پاکت قیمت پیشنهادی آنان مفتوح  نمی 

ان بکار گرفته شده را در ماههای سال به تفکیک اعالم  ربرنده مناقصه می بایست لوازم و امکانات شرکت و کارگ-14

 نماید و کلیه لوازم و امکانات مورد نیاز می بایست توسط برنده مناقصه تامین گردد. 

راه نظافت آنها بعهده برنده مناقصه  نگهداری از بوستانها و محل های موضوع مناقصه به هم  ، حفاظت  ،تامین نگهبان-15

 می دهد.     می باشد و پیمانکار خدمات شهر زباله های جمع آوری شده را به محل دفن زباله انتقال 

 تبصره: گماردن نگهبان پارکها می بایست با هماهنگی و تائید واحدحراست و نظارت انجام پذیرد.



  

تنه های درختان و آنچه غیر از زباله متعلق به فضای سبز می باشد می بایست توسط پیمانکار    ، هاکلیه سر شاخه-16

 فضای سبز جمع آوری و حمل گردد. 

ارائه -17 قیمت واقعی بین شرکت کنندگان  برنده مناقصه در صورت داشتن شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه و 

مت سالیانه که کمترین و همچنین واقعی باشد انتخاب می  دهنده قیمت از مجموع قیمت پیشنهادی و جمع کل قی

 گردد. در صورت برابری قیمت شرکت کننده ای که دارای بیشترین سابقه و گردش مالی باشد انتخاب می  گردد.

ر ماه نمره مذکور نباید  مالک ارزشیابی پیمانکار صورت وضعیت تنظیمی توسط دستگاه نظارت می باشد که در ه -18

طی دو نوبت ضمن جریمه الزم قرارداد بصورت یک جانبه فسخ    80باشد در صورت اخذ نمره کمتر از    80کمتر از  

به   تعهدات  دل ده درصد مبلغ کل قرارداد سپرده یا وثیقه حسن انجام امعپیمانکار حق اعتراضی ندارد و می گردد و 

ثیقه و سایر مطالبات پیمانکار برداشت می  نفع شهرداری ضبط می گردد و کلیه خسارات وارده به فضای سبز نیز از و

 گردد. 

 کارگران و غیره بعهده برنده مناقصه می باشد.   ،ماشین آالت ، لوازم ، تهیه کلیه امکانات-19

باشد بعهده پیمانکار برنده  پرداخت کلیه حقوق و مزایا کارگران گلخانه تولید گل که متعلق به شهرداری می  -20

پذیرد. و  نظارت بر نحوه عملکرد کارگران گلخانه توسط واحد فضای سبز صورت می   باشد. بدیهی است مناقصه می

 کارگران مورد استفاده در گلخانه باید مورد تایید ناظر فضای سبز باشد  

نسبت به بکارگیری و پرداخت حقوق و مزایای یک نفر کارگر زن بمنظور انجام امورات فضای  پیمانکار می بایست    -21

 بانوان اقدام نماید. سبز پارک 

 استهالک و کلیه ماشین آالت مورد نیاز خصوصا آبیاری بعهده پیمانکار می باشد.  – تامین سوخت -22

حذف    – می باشد و کلیه امکانات مرتبط از قبیل هرس      کار پیمانعملیات آبیاری درختان حاشیه معابر بعهده  -23

و آنچه در قرارداد می باشد به عهده    غچه ها و تشتک برداری  الیروبی با  پاجوش ها و تن جوشها ،  -زائد   شاخه های  

 پیمانکار می باشد. 

 تامین آب مورد نیاز کلیه فضاهای سبز بعهده کارفرما می باشد.-24

شرکت کنندگان می بایست ضمن مطالعه شرایط ذکر شده در سند مناقصه نسبت به بررسی و بازدید محلی از  -25

تعداد کارگران و هزینه های مورد نیاز براساس بازدید    – کلیه فضاهای سبز شهری اقدام نماید و در رابطه با مساحت 

اصلی نمی باشد و تشخیص شرکت کنندگان    محلی ارائه قیمت پیشنهادی نمایند و مساحت مندرج در جداول مالک 

 می باشد.       در رابطه با هزینه های مقدار حجم عملیات مورد نیاز مالک ارائه قیمت  

شرکت کنندگان می بایست تعداد کارگران مورد نیاز و امکانات مورد نیاز را به تفکیک در جداول مربوطه اعالم  -26

 نمایند. 

ارده و ضمن الک و  ذاد و مدارک ذیل را در دو پاکت جداگانه و به شرح ذیل گ شرکت کنندگان می بایست اسن-27

 مهر کردن آن در پاکت مربوطه در موعد مقرر تحویل دبیرخانه نمایند. 

 قرار داده شود.الک و مهرشده  های اسناد و مدارک در پاکت-28



  

فرمانداری و ...( و اعزام    – دادگستری    تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای فضای سبز برخی از ادارات )-29

کارگر جهت انجام مراسم مذهبی) بر حسب مورد( حسب تشخیص واحد نظارت ) فضای سبز( بر عهده پیمانکار می  

 باشد  

در صورت لزوم و حسب تشخیص واحد نظارت اعزام کارگر به بیرون از محدوده خدماتی قرارداد با صدور حکم    -30

 باشد. زانه با مهر و امضای شرکت بعهده پیمانکار میماموریتی ساعتی یا رو

 خریداری سم، کود مایع و ... مورد نیاز جهت استفاده در فضای سبز ) حسب نیاز( بر عهده پیمانکار     می باشد. -31

  سوخت و تعمیرات ( در صورت  -روغن   – تهیه و تدارک ابزار کار و ماشین آالت بر عهده پیمانکار ) کلیه شرایط  -32

 واگذاری حق االجاره دریافت شود.

سیلندر با مالکیت شهرداری مراتب طی درخواست به شهرداری اعالم   4بکارگیری یک دستگاه تراکتور جان دیر -33

  .و پس از تنظیم صورتجلسه به پیمانکار تحویل می گردد در خصوص ماشین آالت کلیه هزینه ها با پیمانکار  است 

معرفی می    پیمانکارآالت و ادوات بر عهده پیمانکار است. راننده ده چرخ از سوی    هم چنین محل نگهداری ماشین

گردد که باید مورد تائید واحد حراست شهرداری باشد. محل کار تراکتور فقط در پارک جنگلی است و مسئولیت بروز  

 هرگونه حادثه جانی و مالی خارج از محدوده پارک جنگلی بر عهده پیمانکار می باشد. 

پیمانکار می بایست یک نفر نیروی کارگری را که مورد تائید واحد نظارت باشد را به عنوان نماینده کارگران    -34

 مشغول بکار و به شهرداری معرفی نماید . نماینده کارگر مشکالت کاری و حقوقی کارگران را به اطالع برساند.

ظیم صورتجلسه را به شهرداری ارائه دهید )حداکثر تا  پیمانکار می بایست در پایان هر ماه درخواست مبنی بر تن-35

 دو روز اول ماه بعد(  

تامین کارگر مازاد حسب انجام امورات گلخانه و همچنین تخلیه لوازم و وسایل خریداری شده جهت واحد فضای  -36

 سبز بر عهده پیمانکار می باشد.

برنامه زمان بندی دقیق ماهیانه  آبیاری درختان و فضای  پیمانکار می بایستی ضمن بازدید از محلهای فضای سبز  -37

 سبز را قبل از شروع کار به واحد فضای سبز ارائه نمایند. 

تواند بخشی از مطالبات پیمانکار را از طریق واگذاری زمین و طی تشریفات  بسته به شرایط مالی، شهرداری می-38

 قانونی پرداخت نماید. 

و مزایای کارگران و هزینه های خود را داشته باشد بدین مفهوم  پرداخت سه ماه حقوق  یمانکار می بایست توان  پ  -39

نماید و این رویه به  که کارفرما در ماه چهارم کاری نسبت به پرداخت صورت وضعیت پیمانکار در ماه اول اقدام   می

ت ماه دوم پیمانکار اقدام می  همین صورت ادامه می یابد یعنی کارفرما در ماه پنجم نسبت به پرداخت صورت وضعی

 کند.  

پیمانکار موظف است نسبت به بررسی و بازدید  و رفع گیر بصورت روزانه از قنوات و استخر ذخیره آب واقع در  -40

 ها و خیابانها با پیمانکار می باشد. پلنگان اقدام نماید. نگهداری مسیرهای انتقال آب در بلوارها، پارک

 ارای کلیه امکانات باشد. پیمانکار می بایست د-41



  

نگهداری، تعمیر، تعویض لوازم و امکانات برق، روشنایی، آبیاری، آب شرب ، سرویس بهداشتی وغیره براساس    -42

تحویل   ای  صورتجلسه  وسایل طی  قرارداد  انعقاد  هنگام  در  است  بدیهی  باشد.  می  پیمانکار  هزینه  با  قرارداد  متن 

 گردد. پیمانکار می 

یا  قبض    –رصد مبلغ پیمان را  بعنوان سپرده حسن انجام تعهد بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی  می بایست د  -43

درصد سپرده حسن انجام  10. و این موضوع عالوه بر کسر  واریز  0105692262004ه  واریزی به حساب سپرده شماره  

 کار از پیمانکار از هر صورت وضعیت می باشد 

 ن قرارداد تعلق نخواهد گرفت.هیچگونه تعدیلی به مبالغ ای - 44

صرفاً جهت    1401پذیرد، افزایش مبلغ قرارداد در سال  پایان می30/8/1401تبصره: با توجه به اینکه قرارداد در تاریخ  

ی اسناد مثبته توسط پیمانکار  حقوق و دستمزد کارگران بر اساس درصد افزایش مصوبه شورای عالی کار پس از ارائه

 و به شرط تایید کمیسیون عالی معامالت شهرداری افزایش می یابد. 

دستمزد ومزایای کلیه  نسبت به پرداخت حقوق و  1401تبصره :به هر ترتیب پیمانکار متعهد می گردد از ابتدای سال  

ومصوبه ی شورای عالی کار اقدام نماید و هرگونه افزایش مبلغ منوط به   1401کارگران طبق طرح طبقه بندی سال 

   ارائه اسناد مثبته ماهانه و تصمیم کمیسیون عالی معامالت وحسن رفتارپیمانکار خواهد بود
خرید بذرگل ،  بذر چمن و  نهال مورد نیاز بر عهده شهرداری    ها واحد فضای سبز با پیمانکار و هزینه کلیه هزینه  -45 

 باشد. می

 پذیرد.عملیات سم پاشی، کوددهی توسط پیمانکار صورت می -46

در صورت اضافه شدن به مساحت فضای سبز و موضوع قرارداد و مناقصه براساس آنالیز برنده مناقصه و پیشنهاد  -47

گردد و. پیمانکار موظف به انجام موضوع الحاقی و قرارداد الحاقی می  اد اضافه می قیمت و با متمم قرارداد مبلغ قرارد

 باشد.

 کلیه قیمت ها می بایست براساس واحد ریال و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی ارائه گردد. -48

دهی وسم پاشی و......می کود  ،  نقل اعم از گلکاری ، خاک ریزی  بیاری فضای سبز تانکری و حمل وآماشین آالت  -49

بایست به تعداد کافی و با شرایط مناسب و استاندارد توسط پیمانکار تهیه و مورد استفاده قرار گیرد که در این رابطه  

 باشد و قبل از شروع به کار باید به تأیید ناظر قرارداد برسد. ها زیر جز تعهدات پیمانکار میحداقل دستگاه

در فصل گرم کارکرد دودستگاه    ساعت کارکرد روزانه و  8ستاندارد مورد تأیید دستگاه نظارت.)دو  دستگاه تانکرده تن ا •

در این خصوص پیمانکار موظف به    ساعت با ارائه برنامه زمانبدی از طرف پیمانکار و مورد تایید دستگاه نظارت(   16

پایان هر ماه شمسی به حساب درآمد  استفاده از تانکر آب شهرداری نی ریز و پرداخت مال االجاره مشخص شده در  

   شهرداری نی ریز خواهد بود.

  یک دستگاه نیسان کمپرسی جهت انجام امورات فضای سبز و در مواقع اضطراری و حسب دستور واحد نظارت یک •

   . دستگاه دیگر اضافه گردد

 



  

 تحویل و تحول فضای سبز

عکس برداری که ضمیمه قرارداد می باشد انجام  تحویل و تحول فضاهای سبز با انجام صورتجلسه و فیلمبرداری و  

 گیرد. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 درخواست شرکت در مناقصه  

 مدیر عامل و صاحب امتیاز شرکت                          فرزند                       اینجانب         

گهی مناقصه منتشر شده در جراید کثیر االنتشار و اطالع از مفاد اسناد  آضمن اطالع و از                  به شماره ثبت  

تقاضای در    ،ن و با عنایت به اینکه شرکت متبوع شرایط و توان شرکت در مناقصه را دارا می باشد  آمناقصه و منضمات  

 اختیار گذاشتن اسناد مناقصه را دارم. 

 مهر و امضاء 

 اسناد مناقصه 

 اد مناقصه قرارد-1

 اصل سند مناقصه-2

 بازدید میدانی از کلیه اماکن  ها و مثلثی  –میدانها   –مالحظه لیست فضای سبز پارکها -3

مراتب تحویل اسناد و مدارک مناقصه را اعالم میدارم                           مدیر عامل شرکت                            اینجانب  

 قرارداد ارائه شده از سوی شهرداری مطلع گردیدم. و اظهار می نمایم که از مفاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 1400-1401آنالیز و قیمت پیشنهادی پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز 

ف
دی

 ر

تعداد   عنوان

 کارگر

های کارگری هزینه  

 )حقوق و مزایا( 

های جاری هزینه  هزینه )کارگری + جاری( مبلغ کل 

    نفر 52 ماهیانه 1

 نفر ،راننده پایه یک 47تعدادکارگر

   نیروی یک  نفر ، 2نفر راننده پایه 

 نفر  3دفتری 

 های کارگری جمع کل هزینه

 )ریال( 

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

 های جاری جمع کل هزینه

 )ریال(  

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

 مبلغ پیشنهادی ساالنه 

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

های جاری شامل سمپاشی، کودپاشی، هرس، پاکن و علف زنی، نظافت و تخلیه چاه، نگهداری سیستم روشتایی،  هزینه

 حمل ضایعات، ابزارآالت، سوخت و تعمیر، بیمه حوادث، نگهداری از ساختمانها و ... می باشد.

 کارگیری یکددستگاه زیر را اعالم نماید: بایست قیمت اجاره بسند مناقصه، مناقصه گر می 23براساس بند 

رد 

ی

 ف

 سیستم نوع وسیله 
  مدل

 وسیله

شماره  

 شهربانی 

ظرف 

 یت
 شماره موتور 

شماره  

 شاسی 

مدت  

انقضاء  

 بیمه نامه

 مبلغ اجاره 

 000/000/120       هزا لیتری  10 تانکر آب  1

 15/ 000/000       سلیندر 4 تراکتور  2

 ارائه قیمت پیشنهادی 

 اینجانب                               نماینده شرکت                                         دارای کد اقتصادی 

 و دارای برگ صالحتی اداره کار، تعاون،راه اجتماعی به شماره                            مورخ                           

 ارای برگ صالحیت ایمنی بشماره و د                              

نمایم و اعالم  قیمت کل                                           ریال با احتساب کلیه کسورات قانونی را پیشنهاد می

 باشم.دارم حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط ذکر شده میمی

 

 

 

 



  

 

 صورت وضعیت ماهانه مربوط به پیمانکاری حفظ و نگهداری فضای سبز 

 به شماره قرارداد  

 ریز نام شرکت پیمانکار:                                                     محل مورد نگهداری: فضای سبز شهر نی

 توضیحات درصد کار مفید  نوع کار ردیف

   نگهداری چمن  1

   های زینتی نگهداری ترون و شمشاد و درختچه 2

   نگهداری گل رز و گل فصل و گلکاری و باکسهای گل   3

   نگهداری وسایل بازی  4

   نگهداری شبکه روشنایی و تأسیسات برق و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی   5

   نگهداری شبکه آبرسانی و تأسیسات آب و آبنما 6

   ها و فضای سبز های بهداشتی پارکنگهداری سرویسنظافت و   7

   های فضای سبز نظافت محل 8

   وضعیت دور آبیاری درختان  9

   بذرو استفاده به موقع   -سم  -خرید کود 10

   جوشها ها و تنههرس درختان طبق دستور کار واحد نظارت و حذف پاجوش 11

   نظارت های هرز طبق دستور کار واحد  دفع علف 12

حضور به موقع کارگران در محل کار با رعایت مفاد قرارداد و استفاده مناسب از   13

 لوازم و ادوات کار 

  

   الیروبی باغچه ها و تشتک برداری   14

  



  

 صورت وضعیت ماهانه مربوط به پیمانکاری حفظ و نگهداری فضای سبز 

 به شماره قرارداد  

 ریز نام شرکت پیمانکار:                                                     محل مورد نگهداری: فضای سبز شهر نی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات  درصد کار مفید  نوع کار ردیف

15 
   شستشوی درختان فضای سبز 

16 
   نگهداری گلخانه و خزانه گل 

   نمره میانگین جمع درصد 

 احتساب نمره میانگین مبلغ مورد تأئید با  ریال           کل مبلغ قرارداد

پرداختها وفق مقررات مالی قابل پرداخت و از نظر این ریال پس از کسر کسورات قانونی و کلیه پیش

 باشد. واحد بالمانع می 

    



  

 هاآمار  و اطالعات مربوط به میدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام پروژه  ردیف
مساحت  

 کل)مترمربع( 

مساحت  

 چمنکاری 

 )مترمربع( 

مساحت  

کاری    گل 

 )مترمربع( 

و   درختان  تعداد 

 درختچه)اصله( 

 پرچین 

 )مترطول( 

  29 86 900 2150 میدان فضل  37

  0 0 0 0 میدان گاز  38

  2 60 0 120 میدان شهید رجائی  39

 20 37 2 200 453 میدا سرباز 40

  0 35 0 320 میدان فلسطین  41

  0 60 150 300 خرداد  15میدان  42

  152 472 3000 9000 میدان دانشجو 43

 0 0 80 400 800 میدان کارگر  44

  48 260 2350 3000 میدان امام حسین  45

پارک    46 جنب  مثلثی 

 گلستان 

700 
650 10 19 

 

 0 700 0 0 1260 میدان بهار   47

خیابان   48 انتهای  میدان 

 نشاط 

80 
40 40 1 

 



  

 و بوستان ها   پارکها و اطالعات مربوط به  آمار 

 نام پروژه  ردیف
مساحت 

 کل)مترمربع( 

مساحت 

 چمنکاری)مترمربع( 

مساحت گل کار) 

 مترمربع( 

تعداد درختان و  

 درختچه)اصله(

 _پرچین

 مترطول( 

 30 29 0 816 2500 2واقع در فاز  پارک   1

 0 24 0 400 3200 پارک ترافیک 2

 0 28 0 475 1600 پارک نارنجستان  3

 0 35 100 3500 12000 پارک بانوان  4

 30 73 0 4500 13000 پارک عرفان  5

   90 930 355 14675 43000 پارک معلم  6

  1291 0 0 18000 پارک آزادی  7

  48 58 840  پارک کودک  8

 20 148 0 2200 8900 پارک گلستان  9

 60 202 0 0 7000 پارک امام خمینی 10

  38 5 234 3200 تفرجگاه شهدای گمنام  11

 25 110 0 200 2100 طرف(   2پارک بعثت) 12

  3136 0 0 400000 پارک جنگلی 13

  30 30 200 4000 پارک نماز  14

حال   15 در  نیایش)  پارک 

 احداث(  

     

در   16 جهاندیدگان)  پارک 

پارک   جنب  احداث(  حال 

 بانوان 

1300 0 0 171 0 

خیابان   17 در  واقع  پارک 

 گردان کمیل

3700 1800 __ 300 __ 

پارک   18 روبروی  سبز  فضای 

 آزادی 

1000 0 0 160 0 

پمپ   19 جنب  سبز  فضای 

 بنزین  

800 0 0 60 0 

 50 1181    فضای سبز دارالرحمه   20

 در محاسبه طول بلوارها، دوربرگردانها محاسبه و کسر شده است. 

 

 



  

 

 مثلثی ها و لچکیها   و اطالعات مربوط به آمار 

ف
دی

ر
 

 نام پروژه 
مساحت  

 کل)مترمربع 

مساحت  

چمنکاری  

 )مترمربع 

گل   مساحت 

 کار 

 )مترمربع( 

تعداد  

و   درختان 

 درختچه 

 )اصله( 

      پرچین

 مترطول( )

و   1 پارک کودک  بین  مثلثی 

 معلم 

115 115 8 5 0 

 0 39 0 0 620 مثلثی ابتدای دارالرحمه  2

  خیابان تختی   فضا های سبز 3

 وپشت منازل سازمانی 

2340 1600  40  

ولیعصر 4 از    مثلثی  قبل 

 میدان فضل  

2000 2000 5 40 0 

  10 70 285 570 مثلثی خیابان جانبازان 5

نواب   هایمثلثی   6 خیابان 

 صفوی 

3600 600 10 20 15 

 0 3 0 0 25 ابتدای بلوار آزادی  مثلثی 7

مثلثی خواجه شرف)جزیره   8

 روبروی مخابرات(

150 120 20 5  

  8 0 65 70 مثلثی ابتدای خیابان صدوقی 9

 0 3 5 250 380 های میدان سرباز مثلثی 10

 30 2 0 0 168 محوطه کنار کالنتری سرباز  11

 0 20 0 900 1020 روبروی چاپ الله   12

فضای سبز انتهای بلوار شهید   13

 زردشت 

900 400 0 0 100 

 10 6 0 950 1000 روبروی اداره ارشاد اسالمی  14

 0 5 20 1125 1330 فضای سبز پشت بلوار نصر    15

 0 127 ز ر  کل  2200 0 2250 باغچه عمان نی ریزی  16

 بلوارها، دوربرگردانها محاسبه و کسر شده است.در محاسبه طول 

 

 



  

 بلوارها   و اطالعات مربوط به آمار 

ف
دی

ر
 نام پروژه  

مساحت  

کلکاری  

ن  )مترمربع 
چم

ت 
اح

مس
 

 طول)متر( 
عرض  

 )متر( 

تعداد درختان و 

 درختچه)اصله(

 پرچین

 )متر طول( 

 75/1512 201 50/4 75/1512  205 بلوار مدرس  1

 240 411 3 45/1901 2722 57 استقالل)چمن کاری( بلوار   2

  70 3 75/380 1397 39 بلوار آزادی  3

  235 15/2 85/740 2058 147 بلوار ولی عصر)عج(  4

 55/594 150 3 55/594 0  بلوار پاسداران  5

 0 387 70/3 95/937 2500 449 بلوار سرداران  6

 بلوار امام رضا)ع(  7
300  

 رزکاری 
0 85/969 5/4 332 1920 

 0 200 50/1 95/1032 1100 130 بلوار شهیدزردشت  8

9 
خان   کوچک  میرزا  بلوار 

 جنگلی
345 3800 1482 3 389 0 

 0  50/3 25/424 0 باکس گل  7 بلوار نشاط  10

 0 ها باغچه 40/4 260 0 0 بلوار گودچاهی  11

 بلوار محالتی)کشتارگاه(  12
رز    611

 کاری 
0 25/1279 90/2 321 25/1279 

  باغچه ها   25/2 35/1250 0 0 بلوار چنارشاهی 13

14 
شهید   شرف)  خواجه  بلوار 

 معصومی( 
  باغچه ها  20/2 15/530  0

 0 130 70/5 15/395 0 0 بلوار نصر  15

 0 0 3 45/214 0 0 بلوار نواب صفوی)گودآجر(  16

 0 47 2.5 9/140 0 0 المعالیبلوار شمس 17

شمالی   18 درب  روبروی  بلوار 

 هالل احمر 

میانگین   15/272  0

30 /4 
  باغچه ها 

هنرستان   19 روبروی  بلوار 

 باهنر)سرافراز 

  ها باغچه 3 25/273  

  170 4 25/302 1000 0 بلوار موسی کالنتری 21

  



  

 بلوارها   و اطالعات مربوط به آمار 

ف
دی

ر
 

مساحت   نام پروژه 

کلکاری  

 )مترمربع 

ت  
اح

مس
ن 

چم
 

 عرض )متر(  طول)متر( 
و   درختان  تعداد 

 درختچه)اصله( 

 پرچین 

 )متر طول( 

 35/320 80 3 35/320 0 0 بلوار منابع طبیعی  22

  35   0 0  پیاده رو میرزا کوچک خان 23

 1000 236 3میانگین  1100 0 0 بلوار چمران  24

 3000 500درخت  2 1800 0 0 بلوار بهار 25

  60  1200 0 0 آبادزردشت آسیاب  26

 در محاسبه طول بلوارها، دوربرگردانها محاسبه و کسر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 آنالیز و قیمت پینشهادی وسایل و تجهیزات مورد نیاز

 توضیحات  مبلغ)ریال(  تعداد  ظرفیت  مدل  سیستم  نوع وسیله ردیف

   چهاردستگاه اسب  5/6  هوندا  چمن زن  1

   یک دستگاه     حاشیه زن  2

 سمپاشی موتوری  3

 لیتری  1000 

   یک دستگاه  اسب  5/6  

   یک دستگاه  32  اشتیل  اره موتوری بنزینی  4

   یک دستگاه  اینچ 2   الکتروپمپ لجن کش   5

مورد      ادوات باغبانی  6 تعداد  به 

 نیاز کارگران

  

   یکدستگاه     اشتیل   شمشاد زن   7

   دو دستگاه      تانکر ده تن   8

   یک دستگاه      نیسان کمپرسی   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 قارچ کش   -کود شیمیایی   -خرید سم 

لیتر/   نام محصول  ردیف تعداد 

 کیلوگرم 

  هزینه جز

   لیتر  100 سم فسفره 1

   لیتر20 کود مکمل مایع  2

   کیلوگرم  200 کود مکمل جامد  3

   کیلو گرم   10 قارچ کش   4

   کیلو گرم   5 سم سمان  5

  150000 کود حیوانی مرغوب سرندی   4

 کیلوگرم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 جدول شماره  –ارائه قیمت پیشنهادی برنامه توسعه  

تعداد/   محل پروژه  نام پروژه  ردیف

 حجم 

فی  

 جزء)ریال( 

 کل مبلغ)ریال( 

1   ( سبز  فضای  توسعه 

  ، پارک   ، احداث  شامل 

 رفیوژ و رمپ ولوپ ها ( 

متر 5000 سطح شهر  

 مربع

  

ترمیم فضای سبز پارکها   2

 سطح شهر

 2500 سطح شهر

 متر مربع

  

سطح   درخت کاری  3 معابر  حاشیه 

 شهر و بلوارها  

3000 

 اصله 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 سند مناقصه 

 1400در سال  شهرداری نی ریزحفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز واگذاری 

 هزینه های کارگری ) نیروی انسانی (

 هر نفر کارگر براساس قانون کار دارای حقوق مبنا و سایر مزایا می باشند  

 جدول شماره یک

 1400هزینه بکارگیری یک نفر کارگر براساس سال 

 مالحظات مبلغ ) ریال(  عنوان  ردیف

   روز  5/30حقوق پایه  1

   طرح معاینات دوره ای  2

   اوالد حق  3

   حق بن 4

   حق مسکن  5

   حق لباس  6

   پاداش   –عیدی  7

   سنوات 8

   مرخصی 9

   اضافه کاری و تعطیل کاری  10

                                     جمع کل حقوق و مزایا 

                             % 16تا  % 7حق بیمه  11

 درصد  سود مورد نظر پیمانکار  12

 ریال 

 

سال   در  کارگر  نفر  یک  مزایای  و  حقوق  کل  پیمانکار                                        1400جمع  متعارف  و  سود  و  ها  هزینه  کلیه  احتساب  با 

 ریال

 سند مناقصه)فرم آنالیز  پیشنهاد قیمت(

 1400واگذاری حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری نی ریز در سال 

 : 2شماره جدول 

های راننده یا سرکارگر در یک ماه )هزینه بکارگیری یک نفر راننده یا سرکارگر یا  نیروی دفتری و تدارکات براساس طرح هزینه

 (1400بندی مشاغل در یک ماه در سال طبقه



  

مزد مبنا را   1400کنندگان باید براساس طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شورای عالی کار در سال  توضیحات: تمامی شرکت

 محاسبه و جدول ذیل را تکمیل نمایند. 

 رتبه:     گروه:         مزد روزانه گروه:               پایه سنوات:        مزد مبنا:  

 مالحظات  مبلغ ) ریال(  عنوان ردیف 

   روز 5/30حقوق پایه  1

   طرح معاینات دوره ای 2

   حق اوالد 3

   حق بن 4

   حق مسکن 5

   حق لباس 6

   پاداش –عیدی  7

   سنوات  8

   مرخصی 9

   اضافه کاری و تعطیل کاری 10

                                     جمع کل حقوق و مزایا 

                             %16تا  %7حق بیمه  11

 درصد سود مورد نظر پیمانکار  12

 ریال

 

نفر   یک  مزایای  و  حقوق  کل  سال  جمع  در  پیمانکار                                         1400کارگر  متعارف  و  سود  و  ها  هزینه  کلیه  احتساب  با 

 ریال

صرفاً جهت حقوق  1401پذیرد، افزایش مبلغ قرارداد در سال پایان می 30/08/1401تبصره: با توجه به اینکه قرارداد در تاریخ 

ی اسناد مثبته توسط پیمانکار و به شرط تایید  ش مصوبه شورای عالی کار پس از ارائهو دستمزد کارگران بر اساس درصد افزای

 کمیسیون عالی معامالت شهرداری افزایش می یابد. 

کارگران    نسبت به پرداخت حقوق ودستمزد ومزایای کلیه 1401تبصره :به هر ترتیب پیمانکار متعهد می گردد از ابتدای سال  

ومصوبه ی شورای عالی کار اقدام نماید و هرگونه افزایش مبلغ منوط به ارائه اسناد مثبته 1401طبق طرح طبقه بندی سال  

   .ماهانه و تصمیم کمیسیون عالی معامالت وحسن رفتارپیمانکار خواهد بود

 

 

 

 



  

 سند مناقصه 

 شهرداری نی ریز حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری واگذاری 

 1400در سال 

 جدول شماره دو 

،  تدارکاتی   زن، زن، حاشیهآبیار، نگهبان، چمنفهرست و آنالیز هزینه های کارگران مورد نیاز شامل ) کارگران  

( براساس اطالعات جمع آوری شده تعداد کل نیروی انسانی به شرح جدول ذیل می باشد و  هرانند   سرکارگر،

اسناد و مدارک به واحدهای مربوطه ) واحد  تعهد می گردد در صورت برنده شدن در مناقصه بهمین تعداد با ارائه  

 ( جهت موضوع قرارداد استخدام گردد  فضای سبز

 تعداد کل کارگران               نفر 

جداول  نیروی انسانی مورد استفاده    )نفر( تعداد ردیف براساس  نفر  هر  هزینه 

 )ریال(  2و 1شماره 

 جمع کل در یک ماه )ریال( 

مورد نیاز در    و سرکارگر  تعداد کل کارگران 1

سبز     فضای  توسعه  نگهداری،  حفظ،  بخش 

 نفر 47

 ریال ریال

 ریال ریال نفر      2تعداد کل رانندگان      2

 ریال ریال   نیروی دفتری      3تعداد         3

شماره   4 جدول  کل  تعداد    3جمع      52با 

 نیروی انسانی 

  

 جمع کل هزینه های کارگری براساس جدول شماره یک و دو براساس تعداد کل                 کارگران 

 در یک ماه                                ریال

 

 

 

 

 



  

 سند مناقصه) فرم آنالیز پیشنهاد قیمت( 

 ریز واگذاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری شهرداری نی 

 کل پیشنهادی برگ ارائه قیمت 

 شهردار محترم شهر نی ریز 

 با سالم 

...................................صادره  احتراما اینجانب........................................ فرزند ........................................به شماره شناسنامه .....

........................................پالک    ملی ........................................به آدرس ........................................  از ........................................ کد

پستی   همراه  ........................................کد  ........................................شماره  دفتر  ........................................تلفن 

روزنامه رسمی  ........................................دارای سمت ........................................براساس آخرین تغییرات شرکت مندرج در  

دها  .............................در شرکت ........................................را دارم که دارای حق امضاء اسناد تعهداور و قراردامورخ ........... 

می باشم و براساس حدود و اختیارات اسناد شرکت و قانون تجارت و ثبت با اختیارات کامل اسناد مناقصه را تکمیل  

ناقصه، جمع آوری اطالعات از مسئولین مربوطه، بازید حضوری و میدانی از سطح شهرو  و با مطالعه دقیق اسناد م 

ها و پذیرش کلیه شروط مندرج در سند مناقصه و قرارداد قیمت پینشهادی  بررسی کلیه آمار الزم بهمراه تمامی هزینه

)بحر ........................................ریال  عدد(  به  ماه)  یک  در  را  ........................................خود  ........................................و    وف( 

........................................ انعقاد    ساالنه   به  به شهرداری حاضر  با اعالم کتبی  نمایم و  ........................................اعالم می 

اقصه می باشم و در صورتیکه از طرف شهردار بعنوان برنده مناقصه شناخته گردم و در  قرارداد براساس شرایط من 

نموده واریز  که  منقصه  در  سپرده شرکت  ننمایم  کارگاه  تکمیل  و  قرارداد  عقد  به  مبادرت  مقر  نفع  مهلت  به  را  ام 

 نمایم.شهرداری ضبط گردد و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب    می

 ادگی........................................                              مهر و امضاء نام و نام خانو

 ........................................  سمت در شرکت:

 تاریخ تکمیل:........................................ 

 
 

 

 

 


