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  قرارداد  فضاي سبز 
سمت هنمايندگي آقاي حامد فرغت بهاين قرارداد في مابين شهرداري ني ريز كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود ب

.................. بشماره ثبت ............در اين قرارداد پيمانكار ناميده مي شود . به نمايندگي  شهردار  از يك طرف و شركت  
  آقاي / خانم ................. و به آدرس .............كه طي نامه شماره .......... رسما داراي حق امضاء مي باشد . از طرف ديگر با 

  شرح و شرايط ذيل منعقد مي گردد . 
  شهرداري ني ريز -كارفرما :خيابان طالقاني  آدرس 

  تلفن همراه .........................  آدرس پيمانكار : ........................................................
   موضوع قرارداد : – ماده يك 

همين قرارداد مي باشد    5ذيل كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده    13تا  1بندهاي    موضوع قرارداد عبارتست از :
و در صورتي كه پس از تحويل به تشخيص كارفرما خالفي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به  

  هزينه خود موظف به اصالح مورد در اسرع وقت مي باشد. 
  نگهداري و ترميم چمن -١
  نگهداري مناطق درختكاري و جنگل كاري(پارك جنگلي) و ساير پاركها  -٢
  نگهداري گل و گلكاري   -٣
 نگهداري ترون ( برگ نو ) و گياهان و درختچه هاي پرچيني و زينتي  -۴

 نگهداري شبكه روشنائي و تاسيسات آن  -۵

 نگهداري و نگهباني زمينهاي ورزشي  -۶

 نگهداري ساختمان ها   -٧

 نگهداري سرويسهاي بهداشتي  -٨

(آبياري، -٩ عمليات  شامل  فرعي  و  اصلي  خيابانهاي  حاشيه  درختان  توسط   نگهداري  و....)  هرس  ،انواع  سمپاشي 
 باشد.پيمانكارصورت ميگيرد. تهيه سم مورد نياز بر عهده پيمانكار مي

دامي بر عهده   تن كود  150كود دهي درختان و درختچه ها و چمن ها (كود شيميايي ودامي) تأمين حداقل   -١٠
 باشد.پيمانكار مي

 ايجاد خزانه گل فصلي درمحوطه گلخانه شهرداري  -١١

 باشد.نشاء برعهده كارفرما مي ،نگهداري و مراقبت از گلخانه شهرداري بر عهده پيمانكار و تأمين بذر-12

  اشد.بعهده و هزينه پيمانكار مي  ر وسعه فضاي سبز بر اساس طرح برنامه ي دستگاه نظارت در محدوده پيمان بت-13
 باشد) برق بعهده كارفرما مي ب وآ درختچه و تامين لوازم تاسيسات  (تهيه بذر چمن ، نشاء ، نهال ، درخت و

 محل وقوع و شرح خدمات:  – ماده دوم 

:كليه فضاي سبز واقع در سطح شهر كه در اسناد مناقصه درج شده كه ليست آن   محل وقوع خدمات عبارتست از 
  توسط پيمانكار قبل از انعقاد قرارداد بازديد شده است بپيوست آمده است و 



   

  همچنين شرح خدمات موضوع قرارداد به پيوست مي باشد .
گردند، مطابق اسناد مناقصه  الزم به ذكر است تعداد نيروي انساني شاغل در پروژه كه توسط پيمانكار به كارگيري مي

  گردد: و پيشنهاد قيمت پيمانكار به شرح ذيل تعيين مي
 50   نفر نيروي كارگري  
 1 نفر راننده نيسان  
 2  نفر سركارگر  
 2   نفر راننده تانكر آب  

باشد. ضمناً جهت جلوگيري از هرگونه  اسناد مناقصه مي  2نفر مطابق ليست شماره    55تعداد نيروي انساني در مجموع  
اعالم تغييرات ليست به صورت تبعات احتمالي، پيمانكار ملزم به معرفي نفرات مطابق ليست مذكور به شهرداري و  

  باشد. ماهانه مي
تبصره: با توجه به اينكه در ايام مختلف سال و بسته به ميزان بارندگي ها يا دماي هوا و شرايط اقليمي حجم عمليات  

معامالت  موضوع پيمان متغير خواهد بود، تعداد نيروي انساني در هر ماه توسط دستگاه نظارت و با تاييد كميسيون عالي  
نفر    50به پيمانكار اعالم خواهد شد، به هر ترتيب تعداد نيروي انساني در مجموع طول مدت پيمان به صورت ميانگين  

 در هر ماه شمسي خواهد بود.

  مدت قرارداد :  –ماده سه  
شروع كار صادره  ...........  ..مدت اين قرارداد از تاريخ ابالغ برابر صورتجلسه  شماره............ كميسيون عالي معامالت مورخ  

  مي باشد.30/10/1402لغايت   1401/ 11/ 01توسط كارفرما يكسال شمسي از تاريخ
  امور مالي ومبلغ قرارداد :  – ماده چهار  

  . )مبلغ قرارداد براي هر ماه عبارتست از: مبلغ ...........................ريال ماهيانه1-4
 باشد.............................ريال مي) مبلغ كل ساالنه 2-4

كه در پايان هر ماه ، پس از تقاضاي پيمانكار و پس از تنظيم صورتجلسه هاي مربوطه توسط واحد فضاي سبز و   
 گواهي ارائه صورتدر .و....) قابل پرداخت است  ،انوني ( بيمه ،جريمه هاي احتماليتاييد نهايي و كسر كسورات ق

 از و افزوده قرارداد مبلغ به و محاسبه سال  هر مصوب قوانين طبق مربوطه مبالغ افزوده، ارزش ماليات برنام   ثبت

مديركل    1398/ 10/ 17مورخ    56/ 98/35779/42با توجه به بخشنامه شماره ص  .شد خواهد پرداخت سوي كارفرما
محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري فارس آن بخش از مبلغ قرارداد كه مربوط به حقوق و مزايا و دستمزد  

  مي باشد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.   
 اين در شده بكارگيري  كاركنان مزاياي  و حقوق پرداخت در موقع  به كنترل  و نظارت منظور به  شهرداري تبصره:  

 اين  هاي  هزينه كليه و افتتاح  مجري  و شهرداري  مالي امور مسئول و شهردار  امضاء با مشتركي بانكي حساب قرارداد



   

 قرارداد  اين  قانوني كسورات و پرسنل ماهيانه مزاياي  و حقوق پرداخت از پس و واريز مذكور  حساب به ابتدا قرارداد

  .شد خواهد پرداخت مجري  وجه  در كامل طور به آن مانده
  )شهرداري بعنوان كارفرما مختار است بخشي از مطالبات پيمانكار را  از طريق واگذاري زمين تحت مالكيت  3-4

نمايد تاديه  در  د.شهرداري  مندرج  قانوني  تشريفات  و  قوانين  كليه  رعايت  طريق  از  صرفا  زمين  واگذاري  است  بديهي 
بايستي ت شهرداري ها امكان پذير است و پيمانكار  ميقوانين جاري كشور بويژه قانون شهرداريها و آئين نامه معامال

  در مزايده فروش شركت نمايد.
)پيمانكار مكلف است ليست مطالبات كارگران مشغول به كار به تفكيك مقاطع خاص از طول مدت پيمان به صالح  4-4

وادگي و شماره ملي و شماره  ديد شهرداري و پس از درخواست كتبي كارفرما در پايان هر ماه به صورت نام و نام خان
حساب بانك .......... و مبلغ مطالبه را به كارفرما اعالم نمايد تا در صورت صالح ديد امور مالي شهرداري اقدام به پرداخت  

بايستي براي تمامي پرسنل كارگري كارت  حقوق كارگران نمايد و از مبلغ كل قرارداد كسر نمايد. ضمناً پيمانكار مي
  ه و در اختيار كارگران قرار دهد و گزارش روزانه ثبت و به تأئيد ناظر فضاي سبز برسد.كارگري تهي

  )هيچگونه تعديلي به مبالغ اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت.5-4
صرفاً جهت    1402پذيرد، افزايش مبلغ قرارداد در سال  مي  پايان  10/1402/ 30تبصره: با توجه به اينكه قرارداد در تاريخ  

ي اسناد مثبته توسط پيمانكار و  ستمزد كارگران بر اساس درصد افزايش مصوبه شوراي عالي كار پس از ارائهحقوق و د
  به شرط تاييد كميسيون عالي معامالت شهرداري افزايش مي يابد.

مزاياي كليه   دستمزد و  نسبت به پرداخت حقوق و  1402تبصره :به هر ترتيب پيمانكار متعهد مي گردد از ابتداي سال  
ي شوراي عالي كار اقدام نمايد و هرگونه افزايش مبلغ منوط به ارائه  مصوبه  1402كارگران طبق طرح طبقه بندي سال  

    .اسناد مثبته ماهانه و تصميم كميسيون عالي معامالت وحسن رفتارپيمانكار خواهد بود
  تائيدات و تعهدات پيمانكار : – ماده پنج 

مطالعه نموده و از مفاد آن كالً  و جزاً اطالع حاصل كرده    1رك موضوع ماده  كليه اسناد و مدا  1-5  قرارداد را كامالً 
  است .(بازديد كامل از محل مورد مناقصه) 

نسبت به امكان تهيه كارگران به تعداد كافي و ابزار و ماشين آالت در حدود مشخصات در محل و يا از نقاط ديگر     2-5
و همچنين ميزان دستمزدها و ساير هزينه ها را براي اجراي كار در محاسبه خود از هر  اطمينان حاصل كرده است  

  جهت منظور كرده است . 
آب و هوا و نزوالت جوي و موقعيت جغرافيائي محل و امكان تهيه ابزار و ماشين آالت به مقدار كافي و امكانات    3-5

  اجراي كارها در نظر گرفته است .



   

ناشي از اجراي قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و قوانين و آئين نامه هاي مربوط به ماليات ها و  هزينه هاي    4-5
عوارض كه در تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجزا بوده است و همچنين سود را در حسابهاي خود منظور نموده است 

.  
چهارگانه باال ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته  در تهيه پيشنهاد خود عالوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي    5-5

و از هيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت بطور خالصه پيمانكار تائيد مي نمايد كه هنگام تسليم  
خود    پيشنهاد مطالعات كافي بعمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن مستند به جهل

  گردد . 
پيمانكار متعهد است كليه ي موضوع قرارداد را طبق مشخصات و دستور العمل هاي ارائه شده توسط كارفرما و با    6-5

  بهترين روشهاي اجرائي با ابزار و ماشين آالت بوسيله كارگراني كه خود تخصص و تجربه كافي دارند 
  به هزينه خود انجام دهد . 

تخصص به تعداد الزم بعهده پيمانكار است . پيمانكار به هيچ وجه حق ندارد كارگران موقت تهيه كارگران ساده و م  7-5
  و دائم خود را در مجاورت محل كار با سرپناهاي پوشالي گلي و نظاير آن مسكن دهد . 

ئه مي  تبصره : كنترل كامل پرسنل موظف و غير موظف پيمانكار از نظر اخذ وجه از شهروندان در مقابل كاري كه ارا
نمايند اعمال خالف يا منافي عفت عمومي و هر گونه سوء استفاده از موقعيت شغلي و غيره بعهده پيمانكار بوده و در  

  صورت مشاهده و يا گزارش توسط شهروندان مسئوليت متوجه پيمانكار مي باشد .
همچنين كارمندان و كارگران بيگانه كارگاه بايد  كارمندان و كارگران ايراني پيمانكار بايد داراي شناسنامه باشند و    8-5

  داراي پروانه اقامت و اجازه معتبر باشند .
پيمانكار متعهد است از استخدام كارمندان وزارتخانه و ادارات و موسسات دولتي و شهرداريها بدون اجازه مقامات    9-5

برگ معافيت يا آماده بخدمت در دست  مربوطه و همچنين از استخدام اشخاصي كه مشمول خدمت وظيفه بوده ولي  
  ندارند خودداري نمايد .

پيمانكار متعهد است دستمزد كارگران خود را بر طبق قانون كار مرتباً پرداخت نمايد در صورتيكه در پرداخت    10-5
ايد و در  دستمزد كارگران تاخير حاصل شود ناظر مقيم به پيمانكار اخطار خواهد نمود كه طلب كارگران را پرداخت نم

كارفرما حق دارد دستمزد كارگران را طبق كارتهاي كارگري كه در دست كارگران و داراي صورت استنكاف پيمانكار  
امضاء نماينده پيمانكار مي باشد با توجه به پرداخت هاي موقتي كه علي الحساب به آنها شده است با حضور نماينده  

بحساب او پرداخت كند و در صورتيكه نماينده پيمانكار با وجود    پيمانكار تضمين هاي  يا    از محل مطالبات و پيمانكار  
اخطار كتبي كارفرما از حضور خودداري كند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد بدون اينكه پيمانكار حق  

  اعتراض به اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران داشته باشد. 



   

ماه حقوق و مزاياي كارگران و هزينه هاي خود را داشته باشد.بدين   3يبايست توان پرداخت  پيمانكار م:1تذكر مهم
مفهوم كه كارفرما در ماه چهارم كاري نسبت به پرداخت صورت وضعيت پيمانكار در ماه اول اقدام مينمايد .و اين رويه  

ت صورت وضعيت ماه دوم پيمانكار اقدام  به همين صورت ادامه مي يابد.يعني كارفرما  در ماه پنجم  نسبت به پرداخ
  ميكندوبه همين صورت ماههاي بعد. 

بخشي از پرداخت صورت وضعيت پيمانكار توسط شهرداري بصورت زمين خواهد بود.(پس از طي مراحل    :   2تذكر مهم
  قانوني ) 

الل نظم گردند كارفرما و  هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار در اجراي صحيح كار مسامحه ورزند و يا باعث اخت   11-5
كه   بخواهد  پيمانكار  از  تواند  مي  تكرار  صورت  در  و  داد  خواهد  تذكر  پيمانكار  نماينده  به  اول  بار  براي  مقيم  ناظر  يا 
متخلفين را از كار بر كنار كند پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور بوده و حق نخواهد داشت بركنار شدگان را بار ديگر  

  ار گمارده اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نخواهد كرد .در همان محل بك
پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كليه كارهاي موضوع قرارداد را براساس مشخصات و در محدوده نقشه و    12-5

و نظارتي كه از طرف كارفرما و يا نمايندگان او   دستورات كتبي كارفرما و يا دستگاه نظارت و يا نماينده آن بعهده دارد
  در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد . 

در صورتيكه حين اجراي كار پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه قرارداد ضروري است موظف است    13-5
در برنامه آن تغيير داده شود مراتب را با ذكر دليل كتباً به كارفرما  قبل از رسيدن موعد انجام كاري كه به نظر او بايد  

اطالع دهد . كارفرما تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را رسيدگي و آنچه مورد قبول است به پيمانكار ابالغ خواهد نمود  
.پيمانكار مكلف است در    بديهي است اين تغييرات در حدود شرايط قرارداد از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست

پايان هر ماه آماري از تعداد و طبقات مختلف كارگران و ليست دستمزد آنان و ماشين آالت و تجهيزات و ابزار آالت  
  .موجود و آماده به كار در محدوده كار را تهيه كرده و جهت اطالع براي ناظر مقيم ارسال دارد

حقوق و مزاياي قانوني كليه كارگران خود حتي به هنگام فسخ قرارداد خواهد  پيمانكار متعهد و مسئول پرداخت    14-5
  بود كارفرما هيچ گونه تعهدي نسبت به پرداخت هاي فوق و بكارگيري آنان را نخواهد داشت .

پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات شخص واجد صالحيتي را كه مورد قبول كارفرما باشد كتباً به عنوان   15-5
ماينده پيمانكار معرفي نمايد . نماينده پيمانكار اساساً بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي تحت  ن

سرپرستي و نظارت او انجام شود . پيمانكار به منظور اجراي عمليات و دريافت دستورات از دستگاه نظارت و همچنين  
ي به نماينده خود خواهد داد .هر نوع اخطار و ابالغي كه مربوط به  براي تنظيم صورت وضعيتهاي موقت اختيار كاف

اجراي عمليات باشد و از طرف دستگاه نظارت و نماينده آن به نماينده پيمانكار بشود در حكم ابالغ به پيمانكار خواهد  
  داد. 



   

ع آفات و بيماريهاي گياهي جهت  بايد از يك شركت معتبر داراي سابقه فعاليت در بحث باغباني و دف: پيمانكار    1تبصره  
  مشاوره استفاده نمايد و شركت مربوطه نتيجه بازديد را كتباً به شركت پيمانكاري و واحد فضاي سبز تحويل نمايد.

  : نماينده پيمانكار بايستي تمام وقت در محل كار ( حوزه پيمان ) حضور داشته باشد . 2تبصره 
رفرما و پيمانكار صرفا با امضاء مدير عامل بعنوان طرف قرارداد داراي اعتبار مي  : اسناد و مكاتبات في ما بين كا3تبصره

  باشد و رئيس كارگاه يا نماينده  صرفا به جهت هماهنگي امورات معرفي مي گردد . 
كارفرما بمنظور نظارت پس اجراي عمليات اقدام به كنترل كارهاي انجام يافته مي نمايد هرگاه نتايج كنترل به    16-5

ماخذي كه در موضوع قرارداد ذكر شده است تطبيق ننمايد پيمانكار متعهد است كارها را طبق دستور كارفرما و هزينه  
  خود عوض كند .

موافقت   17-5 قبالً  بايد  پيمانكار  باشد  ضروري  قرارداد  موضوع  عمليات  اجراي  براي  كه  موقت  تاسيسات  ايجاد  براي 
  كارفرما و مالك اراضي را جلب كند .

تهيه و تدارك ابزار كار و ماشين آالت و وسايل حمل و نقل و آب و سوخت و بطور كلي تمام لوازمي كه براي   18-5
اجراي عمليات موضوع قرارداد ضروري است به عهده پيمانكار مي باشد كه در انقضاي قرارداد متعلق به خودش مي 

  باشد .
كه تجهيزات موجود پيمانكار كافي براي اتمام كار در مدت    هرگاه در حين اجراي عمليات كارفرما تشخيص دهد  19-5

قرارداد نمي باشد مراتب را به پيمانكار ابالغ خواهد نمود پيمانكار مكلف است تجهيزات خود را طبق نظر كارفرما و در  
  مدت معيني تكميل نمايد بدون اينكه بدين مناسبت ادعاي خسارتي از كارفرما داشته باشد 

ر از روز تحويل كار تا روز خاتمه عمليات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداري كليه ابزار و ماشين  پيمانكا   20-5
الزم را براي نگهداري و حفاظت  آالت و مايملك كه تحت نظر و مراقبت او قرار دارد مي باشد و به همين منظور اقدام  

ن آب و سرقت و حريق و غيره به عمل مي آورد .  كليه ي اشياء و تاسيسات موجود در مقابل عوارض جوي و طغيا
همچنين پيمانكار در حدود قانون حفاظت فني مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه كار مي باشد و در هر  
حال كارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد . پيمانكار متعهد است كليه تدابير الزم را براي جلوگيري  

ارد شدن خسارات و آسيب به اموال تحويلي اتخاذ نمايد و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتي وارد بيايد پيمانكار  از و
  مسئول جبران آن خواهد بود. 

سهل انگاري يا كوتاهي كند و بر اثر آن خسارتي    20-5هرگاه در اجراي قسمتي يا تمام موارد مندرج در بند    21-5
تعهداتي كه در آن بند به عهده گرفته است خودداري نمايد كارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات وارد آيد و همچنين از  

سري از محل مطالبات و يا تضمين   باالي  درصد  20 اضافهرا به جاي آن پيمانكار انجام داده و هزينه هاي مربوط را به 
اين قبيل پرداخت ها و همچنين نسبت به   هاي پيمانكار كسر نمايد در اين صورت هرگونه ادعاي پيمانكار نسبت به

 تشخيص كارفرما خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي بالاثر خواهد بود .

 



   

پيمانكار تائيد مي كند كه از جميع قوانين و مقرارت مربوط به كار به بيمه هاي اجتماعي و حفاظت فني و    22-5
وارض كامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت كند در هر حال  همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و ع

  مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود  
  پيمانكار نمي تواند قرارداد را بغير واگذار نمايد .  23-5
اي خواهد بود كه توسط كارفرما به پيمانكار  بطور كلي ساعات و زمان اجراي عمليات موضوع قرارداد طبق برنامه    24-5

ابالغ مي گردد ، پيمانكار متعهد است ترتيب كار را طوري بدهد كه اجراي عمليات در شب براي ساكنين و موسسات  
 مجاور زحمتي ايجاد نكند . 

است بالفاصله  هرگاه ضمن اجراي عمليات موضوع قرارداد اشياء قيمتي در محل كار پيدا شود پيمانكار متعهد    25-5
مراتب را از طريق ناظر به اطالع كارفرما و همچنين طبق قوانين دستگاههاي انتظامي برساند كارفرما اقدام فوري براي 

 حفظ و نگهداري و يا انتقال اشياء قيمتي به عمل خواهد آورد .

پيمانكار بايد تا هنگام مداخله مقامات صالحه و دستگاههاي كارفرما در حفظ و نگهداري اشياء و آثار مزبور مراقبت       
هاي الزم را به عمل آورد . پيمانكار مي بايست محلي را به عنوان دفتر شركت و با شماره تلفن ثابت به كارفرما  اعالم  

 تماس هاي كارفرما و شهروندان محترم باشد . نمايد و در تمام مدت يك نفر پاسخگوي 

محل قانوني پيمانكار همان است كه در مقدمه قرارداد نوشته شده است و در صورتيكه اين محل تغيير كند    26-5
پيمانكار متعهد است محل جديد خود را بالفاصله كتباً به كارفرما و دستگاه نظارت اطالع دهد و در صورتيكه پيمانكار  

عهد خود عمل نكند هر نامه اي كه از طرف كارفرما بوسيله نامه رسان يا پست به محل قانوني سابق پيمانكار  به اين ت
 ارسال شود ابالغ شده تلقي خواهد شد . 

دستورالعمل    27-5 حسب  شده  استاندارد  آالت  ماشين  و  ابزار  از  قرارداد  موضوع  اجراي  جهت  است  مكلف  پيمانكار 
  كارفرما استفاده نمايد .

كارفرما هيچ گونه تعهدي در قبال تامين ماشين آالت و مصالح و لوازم مورد نياز عمليات موضوع قرارداد تقبل    28-5
نخواهد كرد . ماشين آالت حمل آب مي بايست به تعداد كافي و با شرايط مناسب توسط پيمانكار تهيه و مورد استفاده  

ن بندي آبياري توسط پيمانكار  كتبا به كارفرما اعالم مي گردد). بديهي  قرار گيرد. (قبل از آغاز هر ماه شمسي برنامه زما
 است نظارت بر اساس ليست تنظيمي موجود انجام خواهد شد. 

انجام    29-5 نياز  مورد  تجهيزات  و  آالت  ماشين  مصالح  كار  لباس  و  ابزار  لوازم  كليه  تامين  و  كارگاه  كامل  تجهيزات 
گونه تعهدي تحت هيچ شرايطي در اين خصوص    پيمانكار است و كارفرما هيچ  به عهده  موضوع قرارداد كالًعمليات  

  داشت .نداشته ونخواهد 



   

رعايت كليه قوانين و مقررات از جمله كار ، تامين اجتماعي ، ماليات  و ساير قوانين مرتبط خصوصاً حفاظت فني    30-5
ليتي ندارد و عدم تبعيت از قوانين جاري ، مسئوليت  ناشي از كار بعهده پيمانكار بوده و شهرداري در قبال آن هيچ مسئو

  آن متوجه پيمانكار است .   
  . : پيمانكار مكلف است كليه استانداردهاي تعيين شده را جهت لباس كار كارگران و نظاير آن را رعايت كند 1تبصره 
و حفاظت فني و بهداشت كار    : پيمانكار مكلف است كليه قوانين دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ايمني  2تبصره  

 در مورد كارگران رعايت كند.

اين خصوص    31-5 در  و  عهده پيمانكار بوده  كالً به  اجتماعي  تامين  موضوع قرارداد طبق ضوابط سازمان  حق بيمه 
  قانون تامين اجتماعي با پيمانكار رفتار خواهد شد .  38مطابق با ضوابط ماده 

 به عهده پيمانكار بوده و مطابق قوانين جاري از پيمانكار كسر و به مبادي ذيربط ماليات مرتبط به قرارداد كالً  32-5
  پرداخت مي گردد.                         

قيمتهاي مربوط به مفاد اين قرارداد به هيچ وجه تعديل نمي گردد و كارفرما به جزء مبالغي كه حسب قرارداد    33-5
  .پيمانكار پرداخت نخواهد نمودمتعهد گرديده هيچ گونه وجه ديگري به 

كارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشي از عمل پيمانكار هيچ گونه مسئوليتي نداشته و در كليه موارد  34-5
  پيمانكار جوابگو خواهد بود. 

  اين قرارداد جزء آنچه بدان تصريح شده براي پيمانكار ايجاد هيچ گونه حقي ايجاد نمي نمايد . 35-5
تعطيل اجراي ماده يك حتي براي يك بار در شبانه روز و دقيقاً در محدوده زماني تعيين شده توسط پيمانكار    36-5

به مفهوم ايجاد اخالل در محدوده فعاليت و به تبع آن كارشكني در فعاليت هاي فضاي سبز تلقي شده موجب پيگرد  
ه عواقب قانوني مذكور را بدون مسموع بودن ادله احتماليش  قانوني خواهد بود  . پيمانكار بدين وسيله تائيد مي نمايد ك

 پذيرفته و اقدامات قانوني براي عنوان( ايجاد اخالل)  را براي كارفرما به رسميت مي شناسد . 

) و ماشين آالت و ابزار و وسايل مورد نياز اجراي مفاد قرارداد توسط پيمانكار پيشنهاد  نگهبان هانيروي انساني(  5-37
 ) مالك عمل خواهد بود.حراستو   فضاي سبزز تصويب كارفرما(واحد و پس ا

: ماشين چمن زن،ماشين حاشيه زني،ماشين هرس كاري،اره موتوري جهت هرس،  تهيه ابزار مورد نياز شامل    تبصره :
براي  وشمشاد زن ،سمپاش موتوري،الكتروپمپ مخصوص شستشوي درختان،وانت بار،(در صورت نياز )و لباس كار كامل  

 كارگران و ....كالً بعهده پيمانكار است و كارفرما هيچگونه تعهدي در اين خصوص نخواهد داشت .

فرمانداري و ...) و اعزام    – تامين نيروي انساني مورد نياز جهت اجراي فضاي سبز برخي از ادارات ( دادگستري  -1تبصره
مذهبي   مراسم  انجام  جهت  حس  –كارگر  مورد)  حسب  بر   ) قدس  سبز)بعهده  روز  فضاي   ) نظارت  واحد  تشخيص  ب 

  پيمانكار است.



   

پيمانكار مي بايست نسبت به بكارگيري و پرداخت حقوق و مزاياي  يك نفر كارگر زن بمنظور انجام امورات  -2تبصره
 فضاي سبز پارك بانوان اقدام نمايد.

واحد نظارت باشد را به عنوان نماينده كارگران پيمانكار مي بايست يك نفر نيروي كارگري را كه مورد تائيد  -3تبصره  
مشغول بكار پيمانكار و به انتخاب كارگران به شهرداري معرفي نمايد . نماينده كارگر مشكالت كاري و حقوقي كارگران  

  را به اطالع واحد نظارت مي رساند.
  و واحد حراست انجام پذيرد.گماردن نگهبان پاركها مي بايست با هماهنگي و تائيد واحد فضاي سبز  –  4تبصره
پيمانكار موظف است عالوه بر اجراي موضوع قرارداد مندرج در ماده يك نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز    38-5

مقطعي كارفرما براي ( بارندگي هاي سيل آسا ، برف سنگين ، سيل ، زلزله ، آتش سوزي و ... ) هر مرحله حد اكثر  
  ع قبلي و حداقل زمان ممكن اقدام نمايد .ساعت و با اطال 24براي 

: دستور كتبي اقدام و تعيين تعداد در اين مورد با كارفرما بوده و اقدام طبق دستور نماينده كارفرما كافي    1تبصره  
 .است

رابر نرخ : پيمانكار در صورتيكه كل نيروهاي مورد نياز را تامين ننمايد به ازاء هر نفر كسر تامين معادل شش ب  2تبصره  
 جريمه خواهد شد .

پيمانكار موظف است اجراي مفاد قرارداد را طبق شرح تفصيلي كارها كه از طرف كارفرما ابالغ خواهد شد و    40-5
عمدتاً شامل ريزكاريهاي اجرائي ، دستورالعمل نگهداري تاسيسات و تجهيزات مربوط ، دوره تفاوت كارها ، نوع گلكاري 

نها ، استخر و وسايل بازي كودكان و وسايل ورزشي ، نوع كود ، سم و بذر مصرفي آناليز خاك  ، نوع رنگ آميزي ساختما
  مي باشد را دقيقاً به انجام رساند .

پيمانكار حق فروش آب قنوات و چاههاي آب در اختيار را به هيچ وجه من الوجوه ندارد . در صورت مشاهده    41-5
  اساس نظر كارفرما مي بايست پرداخت نمايد .عمل يادشده قرارداد فسخ و جريمه نيز بر

پيمانكار مكلف است نظافت كليه اماكن و محوطه هاي واقع در فضاهاي سبز را بنحواحسن به انجام برساند. اين  42-5
عمليات شامل جمع آوري ضايعات و بسته بندي داخل پالستيك زباله و حمل به خارج ازمحوطه ميباشد .ضايعات بايد  

  ت شهري بتواند براحتي انجام شود. شد كه بارگيري آن توسط شركت خدمابگونه اي با
پيمانكار موظف است نسبت به بررسي و بازديد روزانه مسير انتقال آب از منطقه پلنگان تا استخر واقع در پارك    43-5

  آزادي اقدام وهر گونه موردي را طبق دستور العمل كارفرما رفع نمايد.
انتخاب پيمانكار تا زمان انتخاب پيمانكار جديد با رعايت تشريفات قانوني وآئين نامه مالي شهرداري  در صورت عدم  44-5

ها ،پيمانكار برنده مناقصه مي بايست حداكثر بمدت سه ماه نسبت به انجام تعهدات قرارداد و ادامه كار اقدام نمايد در  
  .بنفع شهرداري ضبط ميگردد صورت عدم رعايت اين موضوع سپرده حسن انجام كار پيمانكار



   

درصد افزايش يا كاهش يابد نسبت به افزايش يا كاهش    25كارفرما مي تواند درصورتيكه كار موضوع قراداد تا  45-5
مبلغ قرارداد پس از بررسي و موافقت كميسيون عالي معامالت اقدام نمايد و پيمانكار ملزم به رعايت اين موضوع بر 

  ي باشد.اساس قانون شهرداري ها م
كارفرما مختار است در صورت نياز، پرداخت حقوق و دستمزد كارگران شاغل در عمليات موضوع پيمان را با اعالم  46-5

كتبي ليست نفرات و مبالغ دريافتي آنان توسط پيمانكار، به صورت مستقيم و با كسر از محل مطالبات پيمانكار اقدام  
  نمايد.
  به عنوان مسئول پمپ آب به كار گرفته خواهند شد. 2اده دو نفر از پرسنل مندرج در م 47-6

  تعهدات و اختيارات كارفرما :  –ماده شش  
  كارفرما متعهد است كروكي كامل محدوده مورد عمليات قرارداد به پيمانكار تحويل نمايد . 1-6
مامورين ديگر عمليات پيمانكار را بازرسي  كارفرما در مدت اجراي قرارداد مي تواند توسط نماينده يا ناظر مقيم و يا    2-6

كند پيمانكار موظف است هر نوع اطالعات و مداركي  كه مورد نياز باشد در اختيار مامورين كارفرما بگذارد و تسهيالت  
  الزم را براي انجام اين بازرسيها فراهم نمايد .

نضم به آن نماينده كارفرما در اجراي عمليات  ناظر مقيم حق دارد با توجه به مفاد قرارداد و اسناد و مدارك م  3-6
نظارت دقيق بعمل آورد و مصالح مصرفي و كارهاي انجام شده را براساس مشخصات و دستورالعمل ها مورد رسيدگي  
و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در كار مشا هده نمايد به پيمانكار كتباً دستور رفع آن را بدهد ولي به هيچ  

  ندارد از تعهدات پيمانكار بكاهد مگر آنكه دستور كاهش از طرف كارفرما كتبي تائيد شده باشد .وجه حق 
كارفرما درقبال سهل انگاري ، قصور ، عدم اجراي بموقع پيمانكار حسب نظر كارشناس و دستگاه نظارت پس از    4-6

  رفع نقص نسبت به ميزان جريمه اقدام خواهد نمود .
باشد ، قرارداد فسخ خواهد شد    80ز ماخوذه از صورت وضعيت فضاي سبز طي دو مرحله كمتر از  : هرگاه امتيا1تبصره  

مالك    حسن انجام كار نيز بنفع كارفرما ضبط ميگردد.  % 10و كل خسارت وارده از پيمانكار دريافت ميگردد.و مبلغ  
  80ماه نمره مذكور نبايد كمتر از  ارزشيابي پيمانكار صورت وضعيت تنظيمي توسط دستگاه نظارت مي باشد كه در هر  

طي دو نوبت ضمن جريمه الزم قرارداد بصورت يك جانبه فسخ مي گردد و    80باشد در صورت اخذ نمره كمتر از  
پيمانكار حق اعتراضي ندارد و معدل ده درصد مبلغ كل قرارداد سپرده يا وثيقه حسن انجام كار به نفع شهرداري ضبط  

  ارده به فضاي سبز نيز از وثيقه و ساير مطالبات پيمانكار برداشت مي گردد. مي گردد و كليه خسارات و
  : پيمانكار مي بايستي هزينه كار و عمليات انجام نشده را اعمال نمايد. 2تبصره 
: در صورتيكه پيمانكار به فوريت نسبت به اجراي عمليات جبراني تاخير و يا زيان ديده اقدام ننمايد كارفرما    3تبصره  

  ساً اقدام و عالوه بر جريمه ياد شده هزينه هاي اجرائي كار هم از پيمانكار كسر خواهد نمود را



   

: تشخيص كارفرما در تخلف پيمانكار و تعيين درصد جريمه نافذ و به هيچ وجه من الوجوه قابل اعتراض از    4تبصره  
  طرف پيمانكار نخواهد بود . 

جر به از بين رفتن جزء يا كل محدوده خدماتي نافذ بوده و از مصاديق  : تشخيص كارفرما در سهل انگاري من  5تبصره  
  خواهد بود .  36  -5اخالل تلقي و تابع رديف 

است   5-6 بديهي   . گردد  اجرا   ( سبز  فضاي  واحد   ) شهرداري  نظارت  واحد  نظارت  با  بايست  مي  الزاماً  موارد  تمامي 
 ار الزم االجرا است . دستورات و ابالغهاي دستگاه نظارت كتبي و براي پيمانك

توسعه شبكه آبياري و هزينه مربوط به طراحي سيستم آبياري قطره اي بعهده كارفرما مي باشد و رفع نقص پس    6-6
 باشد.از تحويل شبكه به پيمانكار برعهده پيمانكار مي

شهرداري واريز مي   كليه محصوالت  متعلق به شهرداري بوده و لذا سود ناشي از  برداشت محصول بحساب درامد 7-6
  گردد تامين نيروي انساني برداشت بعهده پيمانكار مي باشد .

 تهيه بذر و گل و نشاء موضوع عمليات گلكاري و تهيه نهال جهت درختكاري بعهده كارفرماست .  8-6

انكار را  كارفرما در صورت صالح ديد مي تواند مطالبات مالي كارگران تحت امر پيم  4در اجراي بند دال ماده    9-6
  .مطابق ليست ارائه شده در پايان هر ماه به حساب اعالمي شخصي كارگران واريز نمايد و از مبلغ كل قرارداد كسر نمايد 

  ضمانت نامه  انجام تعهدات  :  –ماده هفت  
  در هنگام انعقاد قرارداد وثيقه يا تضمين ديگري بنا به تشخيص كارفرما از پيمانكار اخذ مي گردد. 1-7
در موقع امضاء قرارداد براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن پيمانكار بايد تضمين مورد قبول كارفرما  كه رهن    2-7

ملك معرفي شده از سوي پيمانكار يا نماينده او ،لذا هرگونه سند تعهد آور اعم از سفته يا چك مورد قبول كارفرما  
پايان اجراي قرارداد معتبر باشد مادام كه دوره قرارداد پايان نيافته است   تسليم كارفرما كند . ضمانت نامه مذكور بايد تا

ساعت كارفرما را مطلع    48اگر حساب چك مزبور به هر عللي مسدود و يا باطل شده باشد پيمانكار مكلف است ظرف  
ا اقدام نكند كارفرما حق  و به دستور كارفرما ضمانت نامه باال را تعويض و جايگزين نمايد و چنانچه طبق دستور كارفرم

  دارد از طريق مقررات بانكي چك مزبور را به مرحله اجرا گذارد . 
از مبلغ ناخالص صورت وضيعت پيمانكار معادل ده درصد بعنوان تضمين اجراي كار كسر و به انضمام مبلغ سپرده    3-7

س از تصويب صورت مجلس تحويل  تضمين انجام تعهدات در حساب جداگانه اي نزد كارفرما نگاهداري مي شود . پ
قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار و با ارائه مفاصا حساب دارايي و بيمه تضمين هاي مذكور در صورتي كه كار با حسن  

  اجرا پايان يابد بالفاصله به پيمانكار پرداخت خواهد شد . 
وضعيت ماهانه را براساس نرخ هاي قرارداد  در آخر هر ماه شمسي و حداكثر تا دو روز در ماه بعدي پيمانكارصورت    4-7

تنظيم ميكند صورت وضعيت ماهانه كه بدين ترتيب تنظيم گرديده و داراي امضاي نماينده پيمانكار و نماينده كارفرما  



   

و ناظر مقيم مي باشد پس از تقاضاي كتبي پيمانكار و با رعايت قوانين و مقررات اداري و مالي ميباشد.كه در ذيل  
  گردد. قانوني ذكر ميكسورات 

 ده درصد بابت ضمانت انجام كار  -١

  اقساط پيش پرداخت   -٢
  ماليات و بيمه و عوارض طبق قوانين  -٣
 هر گونه جرايم احتمالي   -۴

 كسور متفرقه ديگري كه بعهده پيمانكار است .  -۵

تمامي سپرده ضمانت  درصد ضمانت نامه بانكي و    10:  در صورت فسخ قرارداد بنا به كوتاهي و قصورپيمانكار    1تبصره  
حسن انجام كار و كليه خسارات وارده به فضاي سبز براساس مبالغ تعيين شده و     جريمه هاي از پيش تعيين شده  

 از مبلغ وثيقه كسر خواهد شد .

  كارفرما هيچگونه تعهدي در قبال تامين انواع سوخت نفت ، بنزين ، گازوييل ) مورد نيازييمانكار ندارد .
  مانكار مبلغ                            به حروف  : پي2تبصره

  ريال معادل ده                   درصد كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره 
ت  صادره از بانك                   شعبه                   كه تا تاريخ                         معتبر مي باشد و در صورت درخواس

كارفرما، پيمانكار ملزم به تمديد مدت آن مي باشد يا به صورت وثيقه ملك مورد تائيد كارفرما  به عنوان تضمين اجراي  
  30تعهد به كارفرما تحويل مي دهد ودر صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيمانكار و تحويل قطعي حداكثر تا مدت  

  حويل قطعي توسط وي تضمين مذكور مسترد خواهد شد .روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس ت 
  حوادث قهري ، فسخ ، جرائم و حل اختالف   – ماده هشت 

جنگ اعم از اعالم شده يا نشده ، اعتصابات عمومي ، شيوع بيماريهاي واگير ، زلزله ، سيل ، طغيان هاي غير عادي    1-8
نتواند آب مورد نياز پيمانكار را تامين نمايد ) و همچنين آتش  ، خشك سالي هاي بي سابقه ( در صورتيكه كارفرما  

  سوزيهاي دامنه دار كه ناشي از كار پيمانكار نباشد جزء حوادث قهري محسوب مي شود .
شمسي   1337دي ماه    22پيمانكار اعالم مي دارد كه در موقع عقد اين قرارداد مشمول قانون منع مداخله مصوب    2-8

تيكه خالف آن براي كارفرما محرز شود . قرارداد فسخ مي گردد هرگاه در حين انجام كار تا خاتمه  نمي باشد و در صور
  قرارداد پيمانكار به علل زير مشمول قانون مزبور گردد 

  تغييراتي كه در صاحبان سهام يا ميزان سهام يا مديران يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد . –الف  
ههاي دولت و يا كارفرما پيش آيد . در حال الف قرارداد فسخ و در حالت ب پيمانكار مكلف  تغييراتي كه در دستگا  –ب  

است مراتب را به محض وقوع منع قانوني به كارفرما كتباً اعالم دارد و در صورتي كه مانع قانوني رفع نگردد كارفرما  
  به كارفرما اعالم ندارد قرارداد فسخ خواهد شد . پيمان را خاتمه يافته تلقي كرده و چنانچه پيمانكار مراتب را به موقع 



   

هرگاه ثابت شود كه پيمانكار بمنظور تحصيل قرارداد به متصديان مربوط حق العمل يا پاداش يا تحفه يا هدايائي    3-8
د  اعم از نقدي و غيرنقدي داده است و يا آنها يا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است كارفرما حق خواه 

  داشت قرارداد را فسخ نمايد .
  در موارد زير قرارداد از طرف كارفرما قابل فسخ است :  4-8
  تاخيرهاي ذيل از ناحيه پيمانكار رخ داده باشد . –الف  

  تاخير در تجهيز و آماده شدن براي شروع به كار   -١
  تاخير در شروع عمليات اجرائي براي يك روز   -٢
  تاخير در انجام كارهاي پيش بيني شده در برنامه  روزانه   -٣

 رها كردن كارگاه بدون سرپرست يا تعطيل كردن كار بدون اجازه كارفرما حتي براي يك روز .   –ب 

 انتقال قرارداد به شخص ثالث   –ج 

  عدم توانايي مالي يا فني يا مديريتي پيمانكار براي انجام كار طبق برنامه پيشرفت عمليات به تشخيص كارفرما   –چ 
  انحالل شركت پيمانكار   –ح 
عدم اجراي هر يك از مواد قرارداد يا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نقايص و تجديد يا اصالح  –خ 

ب در مهلتي كه براي پيمانكار تعيين مي شود در اين صورت براي يك بار كارفرما به هر ترتيبي  كارهاي انجام شده معيو
كه مقتضي بداند راساً معايب و نقايص كار را رفع مي كند و جمع هزينه هاي مربوط را به اضافه پانزده درصد از اولين  

  پرداخت به پيمانكار كسر مي نمايد .
رداخت دستمزد كارگاه براي ماهي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده  تاخير بيش از يك ماه در پ  –د  

است كه در اين صورت براي يكبار كارفرما راساً دستمزد كارگران را پرداخت و با اضافه صد درصد از اولين پرداخت به 
  پيمانكار كسر مي نمايد و در صورت تكرار مشمول موارد فسخ پيمان مي باشد 

  باشد .  3 –  8ار مشمول بند پيمانك –ذ 
( به استثناي بند ب آن ) گردد كه در اين مورد فسخ قرارداد    2  -  8پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني موضوع بند     –ر  

  حتمي است.
فسخ كند مراتب را كتباً به اطالع پيمانكار مي رساند    5  –  8هرگاه كارفرما قرارداد را به يكي از علل مشروح در بند    6-8

بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي يا اداري مبالغ ده  درصد ضمانت نامه انجام تعهدات و ده درصد كسور    و
وجه الضمان حسن انجام كار و سپرده مناقصه به سود خود وصول و ضبط نمايد و يا اقدامات قانوني معمول جهت تاديه  

در اختيار گرفته و براي حفاظت آن اقدام الزم معمول مي دارد    وجه چك هاي به عمل آورد بالفاصله محوطه قرارداد را
سپس بدون فوت وقت به تهيه صورت وضعيت قطعي از كارهاي انجام شده مي پردازد كارفرما ضمن اعالم فسخ قرارداد  

اال حاضر  از پيمانكار دعوت مي كند تا ظرف يك هفته نماينده اي معرفي كند هرگاه نماينده پيمانكار در مهلت مقرر ب
نشود كارفرما مي تواند صورت وضعيت نهائي را تنظيم نمايد صورت وضعيتي كه تهيه مي شود براي طرفين قطعي  



   

خواهد بود يك نسخه از اين صورت وضعيت از طرف كارفرما براي پيمانكار ارسال مي گردد آنچه از تاسيسات و تجهيزات  
كارفرما باشد بوسيله كارشناس منتخب كه ظرف مدت دو هفته از تاريخ   و ساير دارايي پيمانكار در كارگاه كه مورد نياز 

يك يا چند كارشناس براي تقويم دعوت مي كند . نظر اين كارشناس   صورت برداري بايد معرفي شوند كارفرما راساً 
شته باشد به قيمتي  براي طرفين قطعي است .از دارائي پيمانكار موجود در كارگاه آنچه كارفرما براي تمام كار احتياج دا

كه كارشناس تعيين كرده است به تملك قطعي خود در مي آورد و بهاي آن را براي بستانكار منظور مي دارد. پيمانكار  
موظف است مازاد دارائي خود را كه در كارگاه باقي مانده است حداكثر مدت يك هفته از كارگاه خارج نمايد واال كارفرما  

قتضي و صالح بداند نسبت به مازاد فوق عمل نمايد و هزينه هاي متعلقه را به بدهي حساب  مخير است به هر نوع كه م
  پيمانكار منظور دارد  

مسئوليت پرداخت حقوق و مزاياي قانوني كليه   5  –  8: در صورت فسخ قرارداد به يكي از علل مشروع در بند    1تبصره  
رفرما هيچ گونه تعهدي نسبت به پرداخت هاي فوق و به كارگيري كارگران و كاركنان خود را پيمانكار بعهده داشته و كا

  آنان نخواهد داشت .
كافي   5  –  8: تشخيص كارفرما مبني بر انطباق تخلف يا تخلفات پيمانكار با يك عده اي موارد مذكور در بند    2تبصره  

  خواهد بود .  6  – 8براي فسخ قرارداد و اجراي تمام مفاد بند 
ختالفاتي بين كارفرما و پيمانكار پيش آمد اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد يا  در صورتي كه ا  7-8

به تفسير هر يك از موارد قرارداد ساير اسناد و مدارك پيوست قرارداد باشد چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را  
داري عمل مي گردد پيمانكار ملزم است تا حل اختالف  آيين نامه معامالت شهر   38از راه توافق رفع نمايند طبق ماده  

تعهداتي را كه موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد در غير اين صورت كارفرما طبق قرارداد به تشخيص خود نسبت به  
ناد  پيمانكار عمل خواهد نمود . بديهي است كارفرما نيز در طول مدت حل اختالف تعهدات خود را براساس قرارداد و اس 

  و مدارك پيوست آن به تشخيص خود نسبت به پيمانكار انجام خواهد داد . 
بند در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و كليه نسخ    68تبصره    14ماده    9اين قرارداد مشتمل بر    ماده نه  :

  آن داراي اعتبار واحد است . 
 
  كارفرما                                  پيمانكار    
  شهرداري ني ريز                ماينده شركت               ن

  
  
  
  



   

  مشخصات خصوصي و عمومي پيمان 
ذيل ماده يك قرارداد روزانه و مستمر خواهد بود كه دستورالعمل هاي اجرايي    9الي    1عمليات مندرج در بندهاي   -١

  از سوي كارفرما ابالغ مي شود .
  شهرداري ني ريز مي باشد . ناظر عالي قرارداد دستگاه نظارت فضاي سبز   -٢
مورد قرارداد اضافه يا كسر    %25حجم عمليات مورد قرارداد مي تواند با موافقت كارفرما و تائيد دستگاه نظارت تا   -٣

گردد . در صورت افزايش و احداث فضاهاي سبز ( آتي االحداث ) و ماههايي از سال كه حجم عمليات مثل گلكاري و  
 باشد).كاري باال ميدرخت

با توجه به اينكه مالكيت پارك جنگلي متعلق به شهرداري نمي باشد و شهرداري در انجا مستاجر است در صورت   -۴
لغو قرارداداجاره ياد شده، با نظر داشت آناليز قيمت كليه هزينه هاي مرتبط با اين پارك از مبلغ كلي قرارداد كسر و  

  الحاقيه تنظيم مي گردد.  
 را كالً يا جزءً به شخص ثالث ندارد .  پيمانكار حق واگذاري پيمان -۵

 تاريخ شروع كار از سوي پيمانكار حداكثر يك ماه بعد از عقد قرارداد خواهد بود . -۶

قرارداد در صورت توافق طرفين و تائيد دستگاه نظارت براي مدت يك سال ديگر قابل تمديد است  ( پيمانكار   -٧
 خود را يك ماه قبل از انقضاء قرارداد به كارفرما تسليم نمايد )   در صورت تمايل به تمديد قرارداد الزم است تقاضاي 

پيمانكار مي تواند از آب چاه هاي متعلق به كارفرما جهت آبياري فضاي سبز و آبگيري تانكرها استفاده نمايد .  -٨
مه اي  نيز  آب ميبايست فقط جهت  آبياري فضاي سبز استفاده شود . در غير اينصورت عالوه بر فسخ قرارداد ، جري 

 معادل با نوع تخلف ، از پيمانكار اخذ ميگردد.

با توجه به برنامه زمانبندي ابياري فضاي سبز تانكري ، تانكر ده چرخ فيروزه اي به صورت دو شيفت در تمام   -٩
مدت قرارداد مي بايستي انجام وظيفه نموده و درفصل گرم و با نظر واحد فضاي سبز پيمانكار مي بايستي نسبت به 

 تامين يك دستگاه تانكر آب سيزده هزار ليتري جهت تامين اب مورد نياز فضاي سبز اقدام نمايد 

 ذكر گرديد.  2تعداد كارگران دقيقا همان است كه درماده   -١٠

پيمانكار مجاز نيست ساعات استفاده مردم از پاركها و فضاي سبز تحت پيمان را راساً تعيين نمايد و در اين باره   -١١
 اعالمي از سوي كارفرما و دستگاههاي نظارت عمل خواهد نمود . بر طبق برنامه

هرگاه در اثر عمليات پيمانكار به تاسيسات موجود در محدوده كار مانند آب ، برق ، تلفن و گاز ، تاسيسات متعلق   -١٢
 ت جبران خسارات وارده را بنمايد.به شهرداري و .... صدماتي وارد شود پيمانكار مكلف اس

 در صورت وضعيت ها قطعي خواهد بود.  مقادير مندرج -١٣

صورتجلسه حسن انجام كار در پايان قرارداد توسط ( دستگاه نظارت ) بررسي و پس از تائيد نسبت به تسويه  -١۴
 حساب با پيمانكار اقدام خواهد شد .

اورزي و  به شركت هائي پيمان كار فضاي سبز اطالق مي گردد كه در اساسنامه و اهداف آن انجام عمليات كش  -13
  فضاي سبز پيش بيني شده و داراي ويژگي هاي ذيل باشد :

  مدير عامل آن مهندس كشاورزي و فضاي سبز با سابقه خدمت باشد .  –الف  
  اعضا هيئت مديره داراي مدرك كارشناسي كشاورزي و فضاي سبز باشد . –ب 



   

  ا سابقه اجرائي باشند .پرسنل و نيروهاي اجرائي آن از كارشناسان و تكنسين هاي فضاي سبز ب –ج 
  داراي واحد سرمايه ثبت شده كافي و تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز باشد . –د 
  داراي سوابق اجرائي عمليات كشاورزي و فضاي سبز در حد كافي باشد . –ذ 

  سال در فضاي سبز شهرداري ها ، سابقه كار مفيد ارايه نمايند.  1شركت ها ميبايست حداقل  
جهت شركت در مناقصات فضاي سبز گواهي حداقل امتياز كسب شده از سوي كميته فني سازمان فضاي سبز را    -14

  دارا باشد . 
رتبه : منظور از رتبه معياري است كه توان فني و اجرائي و مديريت پيمانكار را مشخص مي نمايد كه تغييرات آن   -15

  متناسب با قدرت اجرائي پيمان كار مي باشد .
ارزشيابي : كارشناس و ناظرين دستگاه نظارت در طول مدت نگهداري فضاي سبز از چگونگي عملكرد پيمانكاران  -16

گزارش تهيه نموده و بر اساس معيارهاي و ضوابط مربوطه امتيازاتي جهت پيمانكاران منظور مي نمايند كه اين امتيازات  
  م كار مربوط خواهد بود . (صورت وضعيت فضاي سبز ) مالك محاسبه ، پرداخت كل يا بخشي از رقم حسن انجا 

پيمانكار مجاز نيست اجراي وظايف خود را بنحوي انجام دهد كه مشكلي براي استفاده كنندگان از پارك و فضاي    -17
  سبز فراهم گردد .

ن بررسي و در  ليست پيمانكاران فضاي سبز از كليه مناطق اخذ و از سوي كارشناسان دستگاه نظارت عملكرد آنا  -18
  صورت تائيد امكان واگذاري كارهاي بعدي آنان در شهرداري خواهد بود .

  منظور از واحد نظارت ، واحد فضاي سبز شهرداري ميباشد. -19
  شرائط  نيروي انساني   -تعهدات پيمانكار  – متمم قرارداد  

بكار گرفتن كارگران مسن و ناتوان پيمانكار متعهد مي گردد نسبت به انتخاب كارگران جوان اقدام نمايد و از   -١
  پرهيز نمايد .

پيمانكار متعهد مي گردد كارگران با لباس فرم در محل كار حاضر شوند و رعايت نظافت ظاهر و حسن رفتار با   -٢
  شهروندان را بنمايد . 

  تعداد كارگران ماهر و باغبان باشند  %50حداقل  -٣
  باشد.نفر مي 50تعداد كارگران مورد نياز براي هر ماه 

  .(با تاييد  گهبان در محل بوستان خودداري شوداز مستقر نمودن خانواده ن -۴
 واحد فضاي سبز و حراست) 

 وظائف كارگران با نام و مشخصات به اطالع ناظر مقيم رسانده شود . -۵

ر گرفتن اضافه كاري كارگران در حد مقررات اداره كار باشد چنانچه خارج از ضوابط قانوني عمل گردد ( مثالً با بكا -۶
 يك نفر كارگر در سه شيفت كاري و غيره ) در اسرع وقت نسبت به اصالح وضعيت اقدام نمايد .

  رايط نماينده پيمانكار :ش



   

 فرد با تجربه و آشنا به كار مديريتي باشد و دستگاه نظارت از عملكرد ايشان رضايت داشته باشد -١

  داشته باشد .در تمام ساعات شبانه روز در حوزه خدماتي حضور  -٢
  روزانه با ناظر مقيم در ارتباط و موارد احتمالي را به لحاظ اجرا دريافت دارد . -٣
 گزارش ماهانه براساس فرم هاي دريافت تهيه و به ناظر مقيم تحويل دهد .  -۴

 
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
 

 

 

  
  



   

  مشخصات فني و اجرائي عمليات مورد پيمان 
  چمنها :الف ) نگهداري و ترميم  

نگهداري و ترميم چمن عبارتست از كليه عمليات زراعي و بهزراعي به جهت حفظ و نگهداري چمن كاريهاي پاركها  
كيفيت و نظافت    –لچكي ها و قطعات پراكنده فضاي سبز بنحوي  كه همواره از شادابي    –رفيوژها    –ميادين    –

  رح زير در فصول مختلف سال مي باشد .مطلوب برخوردار باشد اين امر نيازمند اجراي عملياتي بش
  آبياري  :  -١
آبياري چمنها بايد بطور روزانه و به ميزان مناسب و با توجه به درجه حرارت هوا انجام گيرد بطوريكه    ١-١

 چمن هيچگاه دچار خشكيدگي و پژمردگي نشوند .

آبپاشها داراي سوراخ هاي ريز باشند تا آب  در صورتي كه آبياري دستي و با شلنگ انجام  مي گيرد بايستي سر  2-1
 به صورت پودري شكل بر روي چمن پاشيده شود .

 چمن ها نبايستي با گذاشتن شلنگ در داخل آنها آبياري شوند و اصوالً  آبياري بصورت غرقابي انجام نگردد   4-1

  ياز آبي گياه را تأمين نمايدمقدار آبياري چمن طوري بايد تنظيم شود كه با بستر بافت و ساختمان خاك ن 5-1
  اگر آبياري بنحوي انجام شود كه آب در سطح چمن جريان پيدا نكند و باعث شستشوي خاك نگردد.  6-1
بايستي بيشتر و براساس نياز انجام  آبياري چمن ها در فصول بهار و تابستان با توجه به درجه حرارت هوا مي  7-1

  گيرد. 
  چمن زني :  -2

زيبايي و سالمت چمنها مي بايست چمن زني مرتب وبسته رشد چمنها انجام پذيرد ، بطوريكه هميشه  بمنظور    1-2
  سانتي متر نگهداشته شده و از به بذر نشستن چمن جلوگيري شود . 5تا4ارتفاع چمنها از سطح خاك در حد 

از چمن زني آبياري  ساعت قبل    24چمن زني در زماني كه چمن خيس است نبايد انجام شود و بهتر است    2-2
  خودداري شود . 

چمن اطراف قطعات گلكاري و حاشيه ها و طوقه درختان و درختچه ها مرتباً و همزمان با چمن زني كوتاه    3-2
  گردند . 

دستگاههاي چمن زني بايستي مرتباً سرويس شده و تيغه هاي آنها تيز شوند زيرا تيغه هاي كند باعث نامرتب  4-2
  ها مي گردد . زدن چمن و كندن چمن 

 چمن اطراف لبه رفيوژها و ميادين بايد مرتب بگونه اي كوتاه شوند كه بر روي لبه ها قرار نگيرد . 5-2

 كود پاشي :  -3

  كود پاشي چمن ها مي بايست با نظر واحد نظارت انجام شود.  1-3 
   باشد.تن كود دامي پوسيده مرغوب بر عهده پيمانكار مي 150تامين حداقل  2-3

  مبارزه با علف هاي هرز ( وجين ) :  -4



   

وجين و ريشه كني علف هاي هرز داخل چمن ها بايستي مرتباً و قبل از به گل نشستن و بذردهي انجام شود    1-4 
 .  وجين علفهاي هرز مي بايستي بصورت دستي و با داس انجام گيرد  

  مبارزه با آفات و امراض :  -5
ماده    15بند    1يماري ضرورت دارد به فوريت با شركت ياد شده در تبصره  در صورت مشاهده هرگونه آفات و ب  1-5

  موضوع قرارداد مشاوره با روشهاي متناسب نسبت به سمپاشي و مبارزه با آنها اقدام گردد . 5
روشهاي    2-5 با  كه  قارچها  و  آگروتيس  كرم  حلزون ،   ، آبدزدك   : از  عبارتند  ها  چمن  امراض  و  آفات  ترين  عمده 

 طعمه گذاري مي توان با آنها مبارزه كرد .  سمپاشي و

  نظافت چمن كاري ها : -6
  ضايعات چمن هاي كوتاه شده بايستي بالفاصله از سطح چمن جمع آوري و به خارج حمل شود . 1-6
ها از روي چمن ها جمع  الزم است هر روز زباله و مواد زائد و احياناً برگ هاي خشكيده و خصوصاً سوزني برگ  2-6

  آوري و نظافت گردند و ضايعات گياهي به خارج ا ز محيط حمل گردد. 
  لكه گيري و ترميم چمن ها : -7

قسمتهايي از چمن ها كه در اثر عوامل مختلف از بين رفته و فرسايش يافته اند مي بايست واكاري شوند كه   1-7
  كاشته شده قبل استفاده شود .براي انجام اين امر اصلح است از بذر مرغوب و حتي االمكان از نوع چمن 

قطعات چمن كه از بين رفته توسط واحد نظارت كارشناسي و در صورتيكه قصور از نگهداري كارگر باشد كليه  -2-7
 بايستي جبران گردد.ها توسط پيمانكار ميهزينه 

 ساير خدمات : -8

  خاك و كود دادن به چمن ها :  1-8
فرسايش يافته و خاك فواصل بوته شسته مي شود كه الزم است هر ساله    سطح چمن كاري ها در اثر آبياري معموالً

در فصل پاييز و زمستان كليه سطح چمن كاري با قشر نازكي از مخلوط خاك زراعي و كود پوسيده دامي پوشيده و  
  تقويت شود كه اين امر عالوه بر پر كردن ناهمواري ها موجب تقويت و رشد متناسب چمن ها خواهد شد . 

  هرس درختان و درختچه هاي داخل قطعات چمن كاري : 2-8
درختان و درختچه هاي داخل قطعات چمن كاري مي بايست مرتباً هرس و آرايش شوند تا نور مناسب به چمن هاي  

  بستر كاشت برسد .
صوص  به منظور تهويه بهتر خاك و فعال كردن ريشه ها ضروري است با استفاده از شن كش يا ماشين آالت مخ  3-8

  سطح چمن ها شن كش شده و حتي سوراخ هايي در خاك ايجاد شود . 
  نگهداري گل و گلكاري :  –ب 
  آماده سازي بستر كاشت   -1



   

خاك بستر كاشت مي بايست با مخلوطي از خاك زراعي به عالوه كود پوسيده دامي و خاك برگ ها مهيا شده و بستر  
  كاشت كامالً هموار و تسطيح گردد . 

  نشاهاي فصلي به صورت رديفي و با نظم خاص ودر سا عات خنكي هوا  انجام شود .كاشت  -2
  انجام آبياري مستمر و مرتب نشاهاي كاشته شده به هنگام صبح و عصر   -3
  اجراي عمليات حذف علفهاي هرز و وجين آنها به طور مستمر   -4
  حذف گلهاي خشك شده نشاها در زمان گلدهي به جهت توليد گل بيشتر -5
  افزودن و حفظ يك اليه كود حيواني پوسيده در بستر نشاكاريها  -6
  مبارزه با هرگونه آفات و امراض مشاهده بر روي گلها -7
 تعويض نشاهاي فصلي با نشاهاي جديد  -8

  نگهداري گلكاري هاي دائمي مانند رزها و درختچه ها و گياهان پوششي  –پ 
 گياه انجام گيرد. آبياري مرتب و روزانه و بسته به نياز آبي  -١

  گل هاي پژمرده به منظور توليد گلهاي بيشتر  قطع دم  -٢
  افزودن كودهاي شيميايي در فصول بهار و تابستان به منظور تحريك گلدهي  -٣
 حذف پاجوش و شاخه هاي اضافي در تمام سال   -۴

ه ها يكسان هرس و آرايش بوته ها و حذف شاخه هاي خشك و بيمار ( الزم به ذكر است كه هرس تمام درختچ -۵
نيست و بايستي توجه داشت درختچه هايي كه گلهاي آنها برروي شاخه هاي يك ساله ظاهر مي شود بعد از گلدهي  

 هرس شود ) . 

 مبارزه با آفات و امراض با استفاده از سموم مناسب  -۶

 وجين علفهاي هرز به صورت مداوم   -٧

 كاشت و نگهداري گل هاي پيازي :  –ت 

  كاشت و نگهداري گلهاي پيازي تقريباً همانند گل هاي دائمي است .
و فقط هر ساله پيازها و ريزومها در پاييز ازخاك خارج شده و پس از خشك شدن وضدعفوني در محل مناسب كه 

  فاقد نور و رطوبت باشد تا فصل كاشت نگهداري مي شود .
  نگهداري فالورباكس هاي موجود در پاركها و معابر :  –ث 
  تهيه خاك مرغوب و مناسب با مخلوطي از خاك برگ به عالوه كود پوسيده دامي و خاك زراعي . -١
  كاشت گل ها و نشاهاي مناسب در داخل آنها . -٢
ن آن به آبياري مستمر با شيلنگ و سرآبپاش پودري به نحوي كه خاك بستر كاشت شسته نشده و از پاشيد -٣

  اطراف جلوگيري گردد . 
 واكاري گل ها و نشاهاي خشك شده و از بين رفته -۴

 تعويض گل ها و نشاء ها در پايان هر فصل گلكاري   -۵



   

نگهداري فالورباكس هاي موجود در پاركها و سطح معابر با شرح خدمات مندرج در شرايط فني و اجرائي پيمان  -۶
 جزء قرارداد مي باشد .

الورباكس ها به طور مرتب و تنظيف و وجين علفهاي هرز اطراف فالور باكس ها بطور  رنگ آميزي ونظافت ف -٧
  مرتب  

  نگهداري شبكه روشنايي : –ج 
عبارت است از رسيدگي دائمي و مستمر به وضعيت ظاهري و تامين روشنايي پايه چراغها كه اجراي موارد زير را  

  طلب مي نمايد .
  تعويض مرتب المپهاي سوخته  -١
ي مرتب پايه چراغ ها ( حداقل سالي يك بار ) كه نوع رنگ و نحوه رنگ آميزي از سوي كارفرما ابالغ رنگ آميز -٢

  مي گردد . 
  تعويض حبابهاي شكسته عيناً و با همان كيفيت . -٣
كارفرما   -۴ برق  شبكه  به  خساراتي  كار  پيمان  سوي  از  فني  نكات  رعايت  عدم  و  انگاري  سهل  علت  به  چنانچه 

 اي شركت برق منطقه وارد شود مسئول جبران كليه ي خسارات پيمانكار خواهد بود  .(شهرداري) و يا پست ه 

در صورت ورود خسارت به پايه چراغ ها تعويض آنها به عهده پيمان كار است مگر در واقع بروز حوادث غيرمترقبه  -۵
 كه تشخيص آن با ناظر مقيم خواهد بود .

 ها به جهت جلوگيري از برق گرفتگي مراجعين پارك . نصب درپوش بر روي جعبه تقسيم پايه ها ، چراغ  -۶

نگهداري تابلوهاي برق طبق مشخصات تحويلي به عهده پيمانكار مي باشد هر گونه تغييري به ضرورت تعميرات   -٧
 با هماهنگي ناظر تاسيسات يا ناظر فضاي سبز صورت پذيرد . 

 تأسيسات رسيده باشد. اجناس مصرفي بايستي از نوع كيفي و استاندارد و به تأئيد واحد  -٨

 نگهداري و نگهباني زمين هاي وسايل ورزشي و بازي كودكان و عمليات ترميمي آن ها   –خ 

حفظ و حراست از پارك و كليه زمينهاي ورزشي و بازي كودكان و وسائل موجود در آن ها به عهده پيمانكار   -١
  است .

  نظافت مستمر كليه فضاهاي ورزشي و بازي كودكان  -٢
  نرده ها و وسائل بازي كودكان ( حداقل سالي يك بار )   –سطل هاي زباله  –تعمير و رنگ آميزي نيمكت ها  -٣
 پوشش بستر زمين بازي كودكان با ماسه شسته و هموار كردن و آب پاشي هر روزه   -۴

انگاري و عدم تعمير به  استفاده از وسايل بازي كه در اثر سهل  هرگونه صدمه جاني و مالي براي شهروندان حين-5
 باشد.موقع ايجاد گردد بر عهده پيمانكار مي

 نگهداري و نگهباني ساختمان ها و فضاهاي مسقف  –ح 

  نگهداري و نگهباني از ساختمان ها با گماردن تعداد نگهبان الزم   -١
  تعميرات ساختمان و تاسيسات بر طبق مفاد قرارداد   -٢



   

تعميرات و رنگ آميزي ساختمان ها حداقل سالي يك بار كه نوع رنگ و نحوه انجام كار از سوي كارفرما  ابالغ  -٣
  مي گردد . 

 نظافت هر روز ساختمان ها و معابر اطراف   -۴

  نگهداري سرويس هاي بهداشتي : -د
  نگهداري و تعميرات ساختمان ها و سرويس هاي بهداشتي به نحوي كه همواره آماده استفاده مردم باشد . -1
  تخليه چاهها در صورت گرفتگي   -2
  نظافت مستمر سرويس هاي بهداشتي و استفاده از مايع دستشويي و گمارن نگهبان به تعداد كافي   -3
  يزي ( حداقل سالي يك بار ) تامين روشنايي و تامين امكانات وسائل داخل سرويس ها   رنگ آم -4
  نظافت و ضد عفوني مرتب كاسه توالت و دستشويي ها   -5
  نظافت محلهاي فضاي سبز   -ذ
معابر پاركها و فضاي سبز عالوه بر جاروكشي روزانه مي بايست آبپاشي و گاهي اوقات بر حسب نياز شستشو  -١

  شوند . 
  هيچ گونه زباله و ضايعاتي در معابر به صورت پراكنده و يا دپو وجود نداشته باشد . -٢
  تميز و پاك كردن معابر از برف و يخ در فصل زمستان و ايجاد تسيهالت الزم جهت رفت و آمد مردم . -٣
ناسب است  جمع زباله ها و ضايعات مي بايست در پالستيك زباله نگهداري و بالفاصله حمل و در محلي كه م  -۴

 آوري گردد تا بالفاصله شركت خدماتي خدمات شهري نسبت به حمل و دفن زباله ها اقدام نمايد.

مبلمان  نگهداري ، نظافت و حفاظت از نيمكت ها ، سطل هاي زباله ، آبخوري ها ، نرده ها ، مجسمه ها و ساير    -ر
 پارك  

هاي زباله ،  نرده ها و در صورت نياز به رنگ آميزي مجسمه ها و  رنگ آميزي و تعمير مرتب نيمكت ها ، سطل    -1
  ساير مبلمان پاركي با دستور ناظر مقيم خواهد بود .

  جايگزيني نيمكت ها ، سطل هاي زباله شكسته شده و خارج از سرويس   -2
  نظافت مستمر آبخوري ها ، سطل ها ، نرده ها و ساير مبلمان پاركي  -3
و مالي براي شهروندان حين استفاده از وسايل و مبلمان شهري ناقص موجود در پاركها و    هرگونه صدمات جاني-4

  بايستي جبران نمايند.فضاي سبز بر عهده پيمانكار بوده و مي
  هرس و قطع سر شاخه هاي خشك   -ز
ونه گياهان  هرس درختان معموالً در فصل زمستان ( فصل خواب درختان انجام مي شود و اين امر با توجه به گ  -1

متفاوت خواهد بود ) محل قطع و بريدن شاخه هاي هرس شده بايستي بصورت مورب بوده و با چسب باغباني پوشانيده  
  شود .

  بايستي با نظارت واحد نظارت انجام گيرد.هاي درختان ميو هرس فرم گونه -2



   

  . ض در تمام طول سال الزامي استحذف تنه جوش و پاجوش و قطع سر شاخه هاي خشك و آلوده به آفات و امرا -3 
  سرشاخه هاي هرس شده مي بايست به فوريت از محل خارج شود .-4

  نگهداري  درختان    –س 
  از محوطه درخت كاري الزامي است.  وجين علف هاي هرز از بستر كاشت درختان و انتقال آنها به خارج -1
  واكاري و كاشت درختان جديد  به جاي درختان خشك شده  -2
  اصالح نهرها و جوي پشته ها و طشتكها جهت ايجاد آبخور مناسب براي درختان  -3
  سمپاشي درختان بر عليه آفات و بيماري هاي گياهي با سموم مناسب   -4
  وسيده دامي به حد كفايت  پابيل كردن خاك بستر درختان در فصل پاييز و زمستان و افزودن كود پ  -5
نظافت كامل بستر درختان از هرگونه ضايعات و خصوصاً علف هاي خشك و برگهاي خزان و جلوگيري از بروز    -6

  آتش سوزي 
در صورت وقوع حريق و آتش سوزي در قطعات درخت كاري و جنگل كاري چنانچه كارشناسان سازمان آتش    -7

پيش بيني هاي الزم بدانند مسئوليت كليه خسارات وارده به عهده پيمانكار  نشاني علت حريق را سهل انگاري و عدم  
  است .

  شستشوي درختان در صورت نياز با هماهنگي كارفرما  -8
و ... حذف علفهاي هرز ، كوددهي ، هرس    ( اصلي و فرعي )تبصره : حفظ و نگهداري درختان حاشيه خيابان ها  

  درختان طبق شيوه استاندارد ، حذف درختان خشك ، مبارزه با آفات امراض و نظافت باغچه ها خواهد بود.   
  جرايم اعمالي در كوتاهي فضاي سبز:

  اسالمي شهر ) (بر اساس مصوبه شوراي 
  الف)اگر تخريب فضاي سبز عمدي ، غير عمدي باشد                                   

  درخت ، درختچه  : .١
 جرائم ناشي از تخريب درختان فضاي سبز بر اساس راي كميسيون فضاي سبز شهرداري  اعمال مي گردد  

  ريال منظور ميگردد.  000/900.چمنكاري:بازاي هر متر مربع تخريب چمن ،مبلغ 2
  گلكاري ها :3

  ريال محاسبه گردد.  000/750گل فصلي بازاي هر  متر مربع  3-1
 ريال محاسبه گردد.000/900گل رز و بازاي هر متر  –شمعداني  -هاي دائميگل  3-2

  (گياهاني كه حالت حصار و ديوار مانند دارند)  :. پرچين ها4
  ريال   000/3/ 000متر باشد به ازاي متر مربع   1داراي ارتفاع كمتر از  4-1
  متر باشد به شيوه زير محاسبه مي گردد.  1داراي ارتفاع بيشتر از  4-2

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



   

  ب) عدم رعايت دور آبياري :
  ريال 600/ 000. درخت و درختچه بازاي هر درخت مبلغ 1
  ريال  000/150. پرچين،بازاي هر متر مربع پرچين  2
  ريال 000/5/ 000زني مبلغ عدم استفاده به موقع چمن زن به ازاء هر روز تأخير چمن -3

است        مكلف  پيمانكار  دارند  ضرورت  كار  اين  جهت  كه  وسايلي  و  لوازم  ساير  و  كار  لباس  پوشش  عدم  د)بازاي 
  ريال پرداخت نمايد. 10/ 000/000غ به ازاي هركارگر و بصورت روزانه مبل

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2پيوست شماره  



   

  خدمات موضوع قرارداد: 
  نگهداري و ترميم چمن شامل : -1

   آبياري  
   سرزني  
   كود پاشي  
  مبارزه با آفات و بيماريها برابر دستورالعمل واحد فضاي سبز 
  لكه گيري و ترميم 
   نظافت 
   وجين و مبارزه با علفهاي هرز 
  حفاظت و مالچ دهي 
  ساير 

 نگهداري جنگل و درختكاري شامل :-2
   آبياري 
   حذف پاجوشها ، تنه جوشها و شاخه هاي خشك درختان و درختچه ها و حمل آنها به خارج از محل مورد پيمان  
  كود دهي و محلول پاشي  درختان  
  سم پاشي عليه آفات و بيماريها برابر دستورالعمل واحد فضاي سبز 
   نظافت 
   ايجاد آبخور مناسب ( تشتك ) پاي درختان 
   آماده سازي مسيرهاي آبياري 
  ( علف كشي يا زدن علف هاي جمع آوري و حمل آنها به خارج ) مبارزه با علف هاي هرز 
   قطع درختان خشك و حمل آنها به خارج از محل و واكاري درختان 
  پاكني درختان و شخم زدن حاشيه ها و مرز بندي 
  شستشوي درختان برحسب مورد اعالمي از سوي واحد فضاي سبز 
   ساير 

 نگهداري گل و گلكاري شامل :-3
   آماده سازي بستر كاشت  
  تسطيح زمين  
 نتخاب نوع گل براساس طرح  كاشت براساس طرح واحد فضاي سبز و ا  
   آبياري 

  دفع علفهاي هرزو سم برابر دستورالعمل واحد فضاي سبز) 
  حفاظت 
   نظافت 

 واكاري گلكاري حاشيه ها و قطعات گلكاري فصلي -4

  نگهداري گياهان پوششي و رز 
   آبياري 
 ( شكل و شيوه هرس با هماهنگي ناظران انجام پذيرد )هرس در زمان مورد نياز  
   كوددهي و مبارزه با آفات وبيماريها و علف هاي هرز  
    ( در صورتي كه آسيب از ناحيه كارفرما باشد تهيه گياه به عهده كارفرما است ) واكاري گياهان 



   

  حذف گل هاي خشك و دم گلهاي رز 
  نگهداري ترون-5

  آبياري 
   هماهنگي ناظرين در دفعات مورد نياز هرس كامل ( سه وجه ) بصورت پرچين يا هرس فرم در شكلهاي مختلف با  
  سم پاشي عليه آفات و بيماريها برابر دستورالعمل واحد فضاي سبز  
   نظافت 
  ( جوي بندي به نحوي كه كليه ترون ها به سهولت و به اندازه كافي آبياري گردد ) ايجاد آبخور مناسب 
   آماده سازي مسيرهاي آبياري 
   مبارزه با علف هاي هرز ( علف كشي با زدن علف ها ) جمع آوري و حمل آنها به خارج از محل پيمان 
   شستشوي ترون بر حسب نياز 
   كود پاشي پاي ترون ها 
   واكاري ترون ها در صورت نياز متناسب با ترون هاي مجاور به لحاظ سن و قوي بودن با هماهنگي ناظرين 
   ساير 

 ايي  نگهداري شبكه روشن-6

  (كليه تابلوهاي اصلي و فرعي مربوط به          سيستم برق ) نگهداري شبكه برق داخل بوستان ها بصورت دائم 

   تهيه و تعويض كليه لوازم برقي تابلوها و غيره  
 ( اين كار اگر در موارد وقوع حوادث غير مترقبه انجام شود و تامين آن به عهده كارفرما است )  
  ها و ترانسها تهيه و تعويض المپ 

   رنگ آميزي پايه چراغها  
  نصب درپوشهاي تيرهاي برق و پاركها و فضاي سبز و قفل درب تابلوهاي برق  
  . تامين ايمني و تعهد مسئوليت حوادث ناشي از عدم تامين مذكور به عهده پيمانكار است 

  . اجناس مصرفي استاندارد و مورد تائيد دستگاه نظارت و تأسيسات باشد 
 . استفاده از اجناس مشابه ممنوع ، حداقل مطابق اجناس موجود يا بهتر باشد  

 نگهداري آبنماها و فواره ها و سيستم لوله كشي آب بوستان ( آب شرب و آبياري فضاهاي  سبز ) -7
 اس مشابه  باشد و استفاده از اجن تأمين ايمني و تعهد مسئوليت حوادث ناشي از عدم تأمين مذكور بر عهده پيمانكار مي

باشد هرگونه خرابي شيرآالت و تأسيسات آب بعد از تحويل به پيمانكار  و غير تأئيد دستگاه نظارت و تأسيسات ممنوع مي
 باشد.بر عهده ايشان  مي

  نگهداري و نگهباني زمين ها و وسايل ورزشي و بازي كودكان و عمليات ترميمي شامل :-8
   نگهداري و نگهباني تاسيسات  
 اسيسات  تعميرات ت 
  (بطور مستمر )نظافت فضاهاي ورزشي و زمين هاي بازي  
   مراقبت تعمير و رنگ آميزي نيمكت ها 

 نگهداري و نگهباني ساختمان ها و فضاهاي مسقف شامل : -9
  نگهداري و نگهباني ساختمان ها  
   نگهداري تاسيسات  
 تعميرات تاسيسات  



   

  ( به طور مستمر ) نظافت ساختمان ها و معابر 
   كليه هزينه هاي اشتراك تلفن به عهده پيمانكار مي باشد 

 نگهداري سرويس هاي بهداشتي شامل :  -10

    نگهداري ساختمان ها 

    نگهداري سرويس ها  
    تعمير سرويس ها 

  تامين سطل زباله كوچك در چشمه هاي سرويس بهداشتي زنانه  و تامين سطل زباله بزرگ در راهرو سرويس بهداشتي
  ها  

 رفتگيرفع گ 
   تخليه  سپتيك 
  تأمين مواد شوينده  

 نظافت معابر ، خيابان هاي واقع در فضاهاي سبز   -11

   حفاظت از موارد تحويلي 
  نظافت محوطه به طور مستمر و در صورت نياز شستشوي محوطه  
   نگهداري سطل هاي زباله كه شامل نظافت ، رنگ آميزي ، انداختن كيسه  زباله داخل سطل شستشوي شيرابه اطراف

  سطل مي باشد  
  تعميرات ناشي از تخريب در اثر رفت و آمد ، شكستن لبه ها و ساير موارد مرتب 

  تحويل و تحول فضاي سبز 
باشد انجام مي  عكس برداري كه ضميمه قرارداد مي  رداري وتحويل و تحول فضاهاي سبز با انجام صورتجلسه و فيلمب 

  گيرد . 
  آمارتعداد درختان (كهنسال ، متوسط، نهال) و درختچه صورتجلسه و در پايان تحويل گرفته ميشود.

  
  

  

  

 

  

  

 

 

 

 



   

  1402-1401در سال  فضاي سبزحفظ، نگهداري و توسعه  سند مناقصه عمومي واگذاري 

براساس قوانين و مقررات كشور خصوصا آئين نامه مالي شهرداريها و مقررات مرتبط با  شهرداري ني ريز در نظر دارد  
حفظ به  مرتبط  امور  كليه  توسعه  نگهداري    ،آن  تاريخ و  از  صالحيت  واجد  حقوقي  اشخاص  به  را  شهر  سبز    فضاي 

نمايد. لذا از كليه  و با توجه به شرايط سند مناقصه واگذار  يكسال شمسي    به مدت  1402/ 10/ 30لغايت  1/11/1401
شركتهاي واجد صالحيت كه اساسنامه آنها مرتبط با موضوع مناقصه مي باشد دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت  

باشد به واحد مالي    مي  10/1401/ 28  اسناد مناقصه در مهلت مقرر و قبل از اتمام مهلت تحويل پيشنهادات كه تاريخ
القاني مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي  شهرداري ني ريز به آدرس : خيابان آيت اله ط

  تماس حاصل نمايند. 306يا  307داخلي    -53835320
  شرايط عمومي مناقصه 

  شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد-1
  ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نمي شود –به پيشنهادات مخدوش -2
  شود.شنهادات مشروط و خارج از اسناد مناقصه ترتيب اثر داده نميبه پي-3
مبلغ  متقاضيان  -4 بايست  شماره  بابت  ريال  3.600.000.000مي  سپرده  حساب  به  مناقصه  در  شركت  سپرده 

و يا نسبت نموده  واريز  ز  به نام حساب سپرده شهرداري ني ري بانك ملي شعبه احمد ني ريزي  نزد    0105692262004
 به ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي به همان مبلغ اقدام و اسناد آن را در پاكت مربوطه ارائه نمايند.

  گردد. يز مبلغ سپرده پاكت قيمت بازگشايي نميدر صورت عدم وار-5
هاي  و اشكال قانوني به اسناد مناقصه سه روز قبل از آخرين مهلت تحويل پاكت  بايست در صورت ايرادمتقاضيان مي

-پيشنهادي بصورت مكتوب به شهرداري ارائه نمايند . در غير اينصورت كليه شرايط اسناد مناقصه از طرف شركت
  نمايد.گردد و حق هرگونه اعتراض را از خود ساقط ميته شده محسوب ميكنندگان پذيرف

درآمد    0110317436000ميليون ريال به حساب شماره    ود شركت كنندگان مي بايست جهت تهيه اسناد مبلغ    -6
  ريز مراجعه فرمايند. ي محرمانه شهرداري نيشهرداري واريز و به دبيرخانه

باشد و پس از آن پاكتي مي  28/10/140تاريخ  پايان وقت اداري  پيشنهادي حداكثر تا  هاي  مهلت تحويل پاكت-7
  شود.تحويل گرفته نمي

پاكت-8 بازگشايي  تاريخ  زمان  در  معامالت  عالي  كميسيون  جلسه  و  ساعت  1401/ 10/ 29ها  در  ميباشد  صبح  11و 
  ري از ايشان به عمل نخواهد آمد.يگعوت دو هيچ د  كنندگان و يا قائم مقام قانوني آنها بالمانع استحضور شركت

سوم مناقصه با اعالم كتبي    –دوم    –فرات اول  كه براساس شرايط خصوصي مناقصه و شرايط عمومي ندر صورتي-9
  نان به نفع شهرداري ضبط مي گردد.  حاضر به انجام معامله با شهرداري نشوند سپرده شركت در مناقصه آشهرداري 

بدون اعتراض به اشكاالت اسناد   در صورتيكه پس از اعالم كتبي شهرداري برنده مناقصه ظرف مدت يك هفته و-10
در بند   پاكت  5مناقصه  تحويل  مهلت  اتمام  از  و قبل  اعتراضي نكرده باشد  عمومي مناقصه  پيشنهادي  شرايط  هاي 



   

مبادرت به ارائه وثيقه ذكر شده در شرايط خصوصي مناقصه ننمايد و تا يك هفته زمينه امضاء قرارداد را فراهم ننمايد  
  گردد.آنان بنفع شهرداري ضبط مي  سپرده شركت در مناقصه

شركت هايي كه شخص حقوقي (شركت) داراي حداقل يك سال سابقه مفيد و موثر فعاليت در امور   -11
زباله ) و يا نگهداري و توسعه فضاي سبز در شهرهاي خدمات شهري ( نظافت، جمع آوري، حمل و دفن  

بنا به تشخيص كميسيون عالي معامالت   هزار نفر باشد و سوابق و رضايت مندي كارفرما را ارائه نمايد   40باالي  
 نسبت به ساير پيشنهاد دهندگان در اولويت خواهند بود.

في    ايمان بازگشايي پاكات هيچگونه پروندههايي مي توانند در مناقصه شركت نمايند كه تا زشركت  بصره:ت
هيئت رسيدگي به شكايات محاكم عمومي حقوقي يا  در    طرفينله يا عليه    ريزمابين ايشان و شهرداري ني 

  قانون برگزاري مناقصات مطرح نشده باشد. 

  بايست اسناد و مدارك مناقصه را بشرح ذيل تحويل نمايد:متقاضيان مي-12
  پاكت شماره الف

  اساسنامه شركت بهمراه آخرين تغييرات -1
  1401برگ تأئيد صالحيت شركت توسط سازمان كار و امور اجتماعي در سال  -2
  ه به ميزان حداقل شانزده  ميليارد ريال تا زمان انتشار آگهي ارائه پرينت بانكي مبني بر گردش سرماي-3
ريال بعنوان سپرده شركت در مناقصه با چك تضميني بين بانكي يا   3.600.000.000ضمانت نامه بانكي به مبلغ -4

  فيش واريزي به حساب سپرده شهرداري 
نفر با سابقه   40/ 000شركت و شهرداريهاي باالي  مابين  روزمه و فعاليتها و سابقه و قراردادهاي منعقد شده في-5

  يكسال فعاليت شخصيت حقوقي.
  پاكت شماره ب 

  فرم ارائه قيمت پيشنهادي بهمراه قيمت ماهيانه و جمع كل ساليانه -1
  كسورات قانوني و ساير به صورت جداگانه. -ماشين آالت -اعم از كارگري  -هاآناليز دقيق هزينه -2
باشد كه در صورتيكه برنده مناقصه توسط كميسيون عالي معامالت معرفي و حائز  مسي ميمدت قرارداد يكسال ش-3

  گردد و در صورت رضايت بمدت يكسال ديگر قابل تمديد مي باشد.شرايط الزم باشد قرارداد منعقد مي
ضمن بازديد دقيق از  بايست  باشد و پيمانكار ميمي  1401اطالعات و آمار موجود در اسناد و جداول قبل از سال  -4

  تعداد درختان و فضاي سبز ارائه قيمت نمايد. 
  شرايط خصوصي مناقصه 

ريال بعنوان سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه   3.600.000.000شركت كنندگان در مناقصه مي بايست مبلغ  -1
واريز و اصل    0105692262004ه  و يا حواله و قبض واريزي به حساب سپرده شماره    -چك تضميني  –معتبر بانكي  

  رسيد آنرا بهمراه ساير اسناد در پاكت شماره اعالم شده و بصورت سربسته تحويل نمايند.



   

شركت كنندگان در مناقصه ضمن ارائه تصوير برابر اصل يا اصل اساسنامه شركت و آگهي تاسيس گواهي از دايره  -2
يه قوانين و مقررات مرتبط خصوصا در رابطه با  ثبت و اسناد امالك محل تشكيل شركت مبني بر انجام و رعايت كل

فعاليت شركت با مفاد اساسنامه با در نظر گرفتن آخرين   تشكيل مجمع عمومي دوساالنه و منطبق بودن موضوع 
  تغييرات و صاحبان امضاء تعهد آور و غيره ارائه نمايند.

ه شركت كنندگان و براي برنده مناقصه و  براي كلي  1401ارائه برگ صالحيت اداره كار و امور اجتماعي در سال  -3
ل و غيره موضوع غتمديد آن در سال موضوع مناقصه الزامي است . همچنين ارائه گزارش اجراي طرح طبقه بندي مشا

  مناقصه شركت هاي خدماتي الزم است .  
  شركت بايد از شركت هاي معتبر كشاورزي جهت معرفي و مشاوره استفاده نمايد.-4
كنندگ-5 مالي  شركت  موسسات  يا  بانكها  از  تائيديه  ارائه  به  نسبت  بايست  مي  مناقصه  در  در    –ان  معتبر  اعتباري 

  يال تا انتشار آگهي مبادرت نمايند.اب شركت به ميزان حداقل پنج ميليارد رخصوص گردش در حس 
معادل  -6 وضعيت  صورت  هر  آئين ن10از  و براساس  انجام كار كسر  حسن  عنوان سپرده  در  درصد آن به  امه مالي 

  شود. صورت عدم مشكل و با رعايت قانون استرداد مي
كنندگان برسد و براي طرفين الزم  بايست به امضاء و مهر شركتدفترچه پيمان(قرارداد) كه تمامي صفحات آن مي-7

  االجراست.
از اخرين مهلت    بايست مكتوب و سه روز قبلكنندگان ميدرصورت مغايرت شرايط اسناد مناقصه و قرارداد شركت-8

باشد و نظر  تحويل پيشنهادات به شهرداري اعالم نمايند در غير اينصورت رفع تناقض و تعارض بعهده شهرداري مي
  باشد.شهرداري مالك مي

به پيشنهاداتي مخدوش، ناخوانا، فاقد منضمات آن از جمله سپرده، تائيد بانك و موسسه مالي و اعتباري، گواهي   -9
  محل  صالحيت اداره كار و امور اجتماعي در سال قبل مناقصه و سال جديد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. اداره ثبت 

  هزينه انتشار آگهي و ساير هزينه هاي مرتبط با آن بعهده برنده مناقصه مي باشد. -10
ناليز كارشناسي شده شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات غير واقعي چه كم و چه زياد مختار مي باشد براساس آ  -11

شهرداري و نظر كميسيون عالي معامالت نسبت به پيشنهادات غير واقعي رد و يا تجديد مناقصه اقدام الزم بعمل مي  
ها توسط شهرداري براساس دقت و تطابق با واقعيت و در صورت عدم تطبيق قيمت  عمليات تجزيه و اناليز قيمت  آيد.

استاندا حد  از  باالتر  چه  پائينپيشنهادي  چه  و  عالي رد  كميسيون  پذيرش  عدم  و  كنندگان  شركت  دفاع  عدم  و  تر 
  گردد.معامالت شهرداري مورد قبول جهت عقد قرارداد نمي

ر به انعقاد قرارداد با قيمت پيشنهادي نگردد و يا ضمانت مناقصه با اعالم كتبي شهرداري حاض چنانچه برنده    -12
ر مهلت اعالمي ارائه ننمايد تا نسبت به عقد قرارداد اقدام كردد سپرده آن شركت  نامه بانكي و اسناد معتبر وثيقه اي د

  به نفع شهرداري ضبط مي گردد.



   

يا خدمات  ابقه مفيد در زمينه حفظ و نگهداري فضاي سبز  مي بايست حداقل يك سال سشركت كنندگان مناقصه  -13
اكت  به صورت مكتوب و مستند در پ   و سوابق خود را  را ارائه نمودهنفر به باال    000/40ي باالي  در شهرداريهاشهري  

   .آن بعهده كميسيون عالي معامالت مي باشد د نهائي مربوطه ارائه نمايند و تائي
ان بكار گرفته شده را در ماههاي سال به تفكيك اعالم  ر برنده مناقصه مي بايست لوازم و امكانات شركت و كارگ-14

  نمايد و كليه لوازم و امكانات مورد نياز مي بايست توسط برنده مناقصه تامين گردد. 
افت آنها بعهده برنده مناقصه  نگهداري از بوستانها و محل هاي موضوع مناقصه به همراه نظ  ،حفاظت  ،تامين نگهبان-15

  مي دهد.   مي باشد و پيمانكار خدمات شهر زباله هاي جمع آوري شده را به محل دفن زباله انتقال
  تبصره: گماردن نگهبان پاركها مي بايست با هماهنگي و تائيد واحدحراست و نظارت انجام پذيرد. 

باله متعلق به فضاي سبز مي باشد مي بايست توسط پيمانكار  تنه هاي درختان و آنچه غير از ز  ،هاكليه سر شاخه-16
  فضاي سبز جمع آوري و حمل گردد. 

ارائه -17 واقعي بين شركت كنندگان  اسناد مناقصه و قيمت  در  صورت داشتن شرايط ذكر شده  در  برنده مناقصه 
اقعي باشد انتخاب مي  دهنده قيمت از مجموع قيمت پيشنهادي و جمع كل قيمت ساليانه كه كمترين و همچنين و

  گردد. در صورت برابري قيمت شركت كننده اي كه داراي بيشترين سابقه و گردش مالي باشد انتخاب مي گردد.
ر ماه نمره مذكور نبايد  مالك ارزشيابي پيمانكار صورت وضعيت تنظيمي توسط دستگاه نظارت مي باشد كه در ه-18

طي دو نوبت ضمن جريمه الزم قرارداد بصورت يك جانبه فسخ   80  باشد در صورت اخذ نمره كمتر از   80كمتر از  
به    تعهدات  دل ده درصد مبلغ كل قرارداد سپرده يا وثيقه حسن انجام  ا معپيمانكار حق اعتراضي ندارد و  مي گردد و 

نفع شهرداري ضبط مي گردد و كليه خسارات وارده به فضاي سبز نيز از وثيقه و ساير مطالبات پيمانكار برداشت مي 
  گردد. 

  كارگران و غيره بعهده برنده مناقصه مي باشد. ،ماشين آالت ،لوازم ،تهيه كليه امكانات-19
باشد بعهده پيمانكار برنده  متعلق به شهرداري ميپرداخت كليه حقوق و مزايا كارگران گلخانه توليد گل كه    -20

پذيرد. و  باشد. بديهي است نظارت بر نحوه عملكرد كارگران گلخانه توسط واحد فضاي سبز صورت ميمناقصه مي
  كارگران مورد استفاده در گلخانه بايد مورد تاييد ناظر فضاي سبز باشد  

خت حقوق و مزاياي يك نفر كارگر زن بمنظور انجام امورات فضاي  نسبت به بكارگيري و پردا پيمانكار مي بايست    -21
  سبز پارك بانوان اقدام نمايد. 

  استهالك و كليه ماشين آالت مورد نياز خصوصا آبياري بعهده پيمانكار مي باشد. –تامين سوخت -22
حذف    –از قبيل هرس    مي باشد و كليه امكانات مرتبط     كارپيمانعمليات آبياري درختان حاشيه معابر بعهده  -23

و آنچه در قرارداد مي باشد به عهده    اليروبي باغچه ها و تشتك برداري    پاجوش ها و تن جوشها ،  -زائد  شاخه هاي  
  پيمانكار مي باشد.

  تامين آب مورد نياز كليه فضاهاي سبز بعهده كارفرما مي باشد.-24



   

ند مناقصه نسبت به بررسي و بازديد محلي از  شركت كنندگان مي بايست ضمن مطالعه شرايط ذكر شده در س-25
تعداد كارگران و هزينه هاي مورد نياز براساس بازديد   – كليه فضاهاي سبز شهري اقدام نمايد و در رابطه با مساحت 

محلي ارائه قيمت پيشنهادي نمايند و مساحت مندرج در جداول مالك اصلي نمي باشد و تشخيص شركت كنندگان  
  مي باشد. نه هاي مقدار حجم عمليات مورد نياز مالك ارائه قيمتدر رابطه با هزي

شركت كنندگان مي بايست تعداد كارگران مورد نياز و امكانات مورد نياز را به تفكيك در جداول مربوطه اعالم  -26
  نمايند.

ارده و ضمن الك و  ذشركت كنندگان مي بايست اسناد و مدارك ذيل را در دو پاكت جداگانه و به شرح ذيل گ-27
  مهر كردن آن در پاكت مربوطه در موعد مقرر تحويل دبيرخانه نمايند.

  قرار داده شود.الك و مهرشده هاي اسناد و مدارك در پاكت-28
فرمانداري و ...) و اعزام    – تامين نيروي انساني مورد نياز جهت اجراي فضاي سبز برخي از ادارات ( دادگستري  -29

كارگر جهت انجام مراسم مذهبي( بر حسب مورد) حسب تشخيص واحد نظارت ( فضاي سبز) بر عهده پيمانكار مي  
  باشد 

به بيرون از محدوده خدماتي قرارداد با صدور حكم    در صورت لزوم و حسب تشخيص واحد نظارت اعزام كارگر  -30
  باشد.ماموريتي ساعتي يا روزانه با مهر و امضاي شركت بعهده پيمانكار مي

  خريداري سم، كود مايع و ... مورد نياز جهت استفاده در فضاي سبز ( حسب نياز) بر عهده پيمانكار     مي باشد. -31
سوخت و تعميرات ) در صورت    - روغن  – آالت بر عهده پيمانكار ( كليه شرايط  تهيه و تدارك ابزار كار و ماشين  -32

  واگذاري حق االجاره دريافت شود.
سيلندر با مالكيت شهرداري مراتب طي درخواست به شهرداري اعالم    4بكارگيري يك دستگاه تراكتور جان دير  -33

 .اشين آالت كليه هزينه ها با پيمانكار  استو پس از تنظيم صورتجلسه به پيمانكار تحويل مي گردد در خصوص م
معرفي مي   پيمانكارهم چنين محل نگهداري ماشين آالت و ادوات بر عهده پيمانكار است. راننده ده چرخ از سوي  

  گردد كه بايد مورد تائيد واحد حراست شهرداري باشد. 
پيمانكار مي بايست يك نفر نيروي كارگري را كه مورد تائيد واحد نظارت باشد را به عنوان نماينده كارگران   -34

  الع برساند.مشغول بكار و به شهرداري معرفي نمايد . نماينده كارگر مشكالت كاري و حقوقي كارگران را به اط
پيمانكار مي بايست در پايان هر ماه درخواست مبني بر تنظيم صورتجلسه را به شهرداري ارائه دهيد (حداكثر تا  -35

  دو روز اول ماه بعد) 
تامين كارگر مازاد حسب انجام امورات گلخانه و همچنين تخليه لوازم و وسايل خريداري شده جهت واحد فضاي -36

  ر مي باشد.سبز بر عهده پيمانكا
پيمانكار مي بايستي ضمن بازديد از محلهاي فضاي سبز برنامه زمان بندي دقيق ماهيانه  آبياري درختان و فضاي -37

  سبز را قبل از شروع كار به واحد فضاي سبز ارائه نمايند. 



   

ن و طي تشريفات  تواند بخشي از مطالبات پيمانكار را از طريق واگذاري زميبسته به شرايط مالي، شهرداري مي-38
  قانوني پرداخت نمايد.

و مزاياي كارگران و هزينه هاي خود را داشته باشد بدين مفهوم يمانكار مي بايست توان پرداخت سه ماه حقوق  پ  -39
نمايد و اين رويه به كه كارفرما در ماه چهارم كاري نسبت به پرداخت صورت وضعيت پيمانكار در ماه اول اقدام   مي

ادامه مي يابد يعني كارفرما در ماه پنجم نسبت به پرداخت صورت وضعيت ماه دوم پيمانكار اقدام مي  همين صورت  
  كند. 

و رفع گير بصورت روزانه از قنوات و استخر ذخيره آب واقع در    پيمانكار موظف است نسبت به بررسي و بازديد-40
  ها و خيابانها با پيمانكار مي باشد.پارك  پلنگان اقدام نمايد. نگهداري مسيرهاي انتقال آب در بلوارها،

  پيمانكار مي بايست داراي كليه امكانات باشد.-41
نگهداري، تعمير، تعويض لوازم و امكانات برق، روشنايي، آبياري، آب شرب ، سرويس بهداشتي وغيره براساس    -42

قرار انعقاد  هنگام  در  است  بديهي  باشد.  مي  پيمانكار  هزينه  با  قرارداد  تحويل متن  اي  صورتجلسه  طي  وسايل  داد 
  گردد.پيمانكار مي

يا  قبض  –مي بايست درصد مبلغ پيمان را  بعنوان سپرده حسن انجام تعهد بصورت ضمانت نامه معتبر بانكي    -43
درصد سپرده حسن انجام  10. و اين موضوع عالوه بر كسر  واريز  0105692262004ه  واريزي به حساب سپرده شماره  

 پيمانكار از هر صورت وضعيت مي باشد كار از 

  هيچگونه تعديلي به مبالغ اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت. - 44
صرفاً    1402پذيرد، افزايش مبلغ قرارداد در سال  مي  پايان  1402/ 10/ 30تبصره: با توجه به اينكه قرارداد در تاريخ  

ي اسناد مثبته توسط  جهت حقوق و دستمزد كارگران بر اساس درصد افزايش مصوبه شوراي عالي كار پس از ارائه
  پيمانكار و به شرط تاييد كميسيون عالي معامالت شهرداري افزايش مي يابد. 

دستمزد ومزاياي كليه نسبت به پرداخت حقوق و   1402تبصره :به هر ترتيب پيمانكار متعهد مي گردد از ابتداي سال  
مصوبه ي شوراي عالي كار اقدام نمايد و هرگونه افزايش مبلغ منوط به    و  1402كارگران طبق طرح طبقه بندي سال  

    ارائه اسناد مثبته ماهانه و تصميم كميسيون عالي معامالت وحسن رفتارپيمانكار خواهد بود
،  بذر چمن و  نهال مورد نياز بر عهده شهرداري  هزينه خريد بذرگلها واحد فضاي سبز با پيمانكار و  كليه هزينه  -45 

،  ازيي، ميدان فضل ني ريزي، ميدان گا خرداد، ميدان شهيد رج  15اي ميدان  رگل فصلي مناسب بيه  ته  باشد.مي
  انبازان به عهده پيمانكار است. ميدان سرباز و چهار راه ج ،ميدان فلسطين 

  پذيرد.عمليات سم پاشي، كوددهي توسط پيمانكار صورت مي -46
در صورت اضافه شدن به مساحت فضاي سبز و موضوع قرارداد و مناقصه براساس آناليز برنده مناقصه و پيشنهاد  -47

گردد و. پيمانكار موظف به انجام موضوع الحاقي و قرارداد الحاقي مي  قرارداد اضافه ميقيمت و با متمم قرارداد مبلغ 
  باشد.

  كليه قيمت ها مي بايست براساس واحد ريال و با در نظر گرفتن كليه كسورات قانوني ارائه گردد. -48



   

دهي وسم پاشي و......مي    كود،  نقل اعم از گلكاري ، خاك ريزي   بياري فضاي سبز تانكري و حمل وآماشين آالت  -49
بايست به تعداد كافي و با شرايط مناسب و استاندارد توسط پيمانكار تهيه و مورد استفاده قرار گيرد كه در اين رابطه  

 باشد و قبل از شروع به كار بايد به تأييد ناظر قرارداد برسد.ها زير جز تعهدات پيمانكار مي حداقل دستگاه 

   در فصل گرم كاركرد دودستگاه    ساعت كاركرد روزانه و  8استاندارد مورد تأييد دستگاه نظارت.(دو  دستگاه تانكرده تن
در اين خصوص پيمانكار موظف به   ساعت با ارائه برنامه زمانبدي از طرف پيمانكار و مورد تاييد دستگاه نظارت)  16

پايان هر ماه شمسي به حساب درآمد    استفاده از تانكر آب شهرداري ني ريز و پرداخت مال االجاره مشخص شده در
  شهرداري ني ريز خواهد بود.

  يك دستگاه نيسان كمپرسي جهت انجام امورات فضاي سبز و در مواقع اضطراري و حسب دستور واحد نظارت يك  
  .دستگاه ديگر اضافه گردد

  تحويل و تحول فضاي سبز 
فيلمبرداري و عكس برداري كه ضميمه قرارداد مي باشد انجام  تحويل و تحول فضاهاي سبز با انجام صورتجلسه و  

  گيرد. مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  درخواست شركت در مناقصه  

  مدير عامل و صاحب امتياز شركت                         فرزند                      اينجانب          

گهي مناقصه منتشر شده در جرايد كثير االنتشار و اطالع از مفاد اسناد  آضمن اطالع و از                   به شماره ثبت  
تقاضاي در    ،ن و با عنايت به اينكه شركت متبوع شرايط و توان شركت در مناقصه را دارا مي باشد  آمناقصه و منضمات  

  اختيار گذاشتن اسناد مناقصه را دارم. 

  مهر و امضاء 

  اد مناقصه اسن

  قرارداد مناقصه -1

  اصل سند مناقصه -2

  بازديد ميداني از كليه اماكن  ها و مثلثي   –ميدانها  –مالحظه ليست فضاي سبز پاركها  -3

مراتب تحويل اسناد و مدارك مناقصه را اعالم ميدارم                           مدير عامل شركت                            اينجانب  
  اظهار مي نمايم كه از مفاد قرارداد ارائه شده از سوي شهرداري مطلع گرديدم.و 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  



   

  1401-1402آناليز و قيمت پيشنهادي پروژه حفظ و نگهداري فضاي سبز  

يف
 رد

تعداد    عنوان
 كارگر 

هاي كارگري هزينه   
 (حقوق و مزايا) 

هاي جاري هزينه    هزينه  مبلغ كل 
  (كارگري + جاري)

        نفر  55  ماهيانه   1
  راننده پايه يك ،نفر  50كارگر تعداد 

    نيروي  نفر ،يك  2راننده پايه  ،نفر2
  نفر  2دفتري 

  هاي كارگري جمع كل هزينه
  (ريال) 

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

هاي جاري جمع كل هزينه
  (ريال)  

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

  مبلغ پيشنهادي ساالنه
 ..............................  

هاي جاري شامل سمپاشي، كودپاشي، هرس، پاكن و علف زني، نظافت و تخليه چاه، نگهداري سيستم روشتايي، هزينه 
  ساختمانها و ... مي باشد.حمل ضايعات، ابزارآالت، سوخت و تعمير، بيمه حوادث، نگهداري از 

  بايست قيمت اجاره بكارگيري يكددستگاه زير را اعالم نمايد: سند مناقصه، مناقصه گر مي 23براساس بند  

رد 
ي 
 ف

مدل   سيستم  نوع وسيله 
 وسيله 

شماره 
 شهرباني

ظرف
 يت

شماره  شماره موتور
 شاسي 

مدت 
انقضاء 
 بيمه نامه

 مبلغ اجاره 

              هزا ليتري 10  تانكر آب   1
                كمپرسي   نيسان    2

  ارائه قيمت پيشنهادي 

  اينجانب                               نماينده شركت                                         داراي كد اقتصادي 

  و داراي برگ صالحتي اداره كار، تعاون،راه اجتماعي به شماره                            مورخ                          

  و داراي برگ صالحيت ايمني بشماره                               

نمايم و اعالم  انوني را پيشنهاد ميقيمت كل                                           ريال با احتساب كليه كسورات ق
  باشم.دارم حاضر به انعقاد قرارداد با شرايط ذكر شده ميمي

  

  

  

  



   

  صورت وضعيت ماهانه مربوط به پيمانكاري حفظ و نگهداري فضاي سبز  
  به شماره قرارداد 

  ريز مورد نگهداري: فضاي سبز شهر نينام شركت پيمانكار:                                                     محل 

  توضيحات   درصد كار مفيد   نوع كار رديف
      نگهداري چمن   1
     هاي زينتي نگهداري ترون و شمشاد و درختچه  2
     نگهداري گل رز و گل فصل و گلكاري و باكسهاي گل    3
     نگهداري وسايل بازي  4
     نگهداري شبكه روشنايي و تأسيسات برق و رعايت اصول ايمني و حفاظتي   5
     نگهداري شبكه آبرساني و تأسيسات آب و آبنما  6
      ها و فضاي سبز هاي بهداشتي پاركنظافت و نگهداري سرويس  7
      هاي فضاي سبزنظافت محل  8
      وضعيت دور آبياري درختان   9

      استفاده به موقعبذرو  -سم -خريد كود  10
      جوشهاها و تنههرس درختان طبق دستور كار واحد نظارت و حذف پاجوش  11
      هاي هرز طبق دستور كار واحد نظارت دفع علف  12
حضور به موقع كارگران در محل كار با رعايت مفاد قرارداد و استفاده مناسب از   13

  لوازم و ادوات كار
    

      اليروبي باغچه ها و تشتك برداري    14
   



   

  صورت وضعيت ماهانه مربوط به پيمانكاري حفظ و نگهداري فضاي سبز  
  به شماره قرارداد 

  ريز مورد نگهداري: فضاي سبز شهر نينام شركت پيمانكار:                                                     محل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توضيحات  درصد كار مفيد   نوع كار  رديف 

15  
     شستشوي درختان فضاي سبز 

16  
      نگهداري گلخانه و خزانه گل 

   نمره ميانگين  جمع درصد
  مبلغ مورد تأئيد با احتساب نمره ميانگين   ريال           قراردادكل مبلغ 

پرداختها وفق مقررات مالي قابلريال پس از كسر كسورات قانوني و كليه پيش
  باشد.واحد بالمانع مي

        



   

  هاآمار  و اطالعات مربوط به ميدان 

  

  

  

  

  

  

  

  

 نام پروژه  رديف 
مساحت  

 كل(مترمربع)

مساحت  
  چمنكاري 
 (مترمربع) 

مساحت  
كاري  گل 

 (مترمربع) 

و  درختان  تعداد 
 درختچه(اصله) 

  پرچين
 (مترطول) 

  29 86 900 2150 ميدان فضل  37

  0 0 0 0 ميدان گاز  38

  2 60 0 120 ميدان شهيد رجائي 39

 20 37 2 200 453 ميدا سرباز 40

  0 35 0 320 ميدان فلسطين  41

  0 60 150 300 خرداد 15ميدان  42

  152 472 3000 9000 ميدان دانشجو 43

 0 0 80 400 800 ميدان كارگر  44

  48 260 2350 3000 ميدان امام حسين 45

پارك    46 جنب  مثلثي 
 گلستان

700 650 10 19 
 

 0  700  0  0  1260  ميدان بهار    47

خيابان    48 انتهاي  ميدان 
  نشاط 

80  40  40  1    



   

  و بوستان ها   پاركهاو اطالعات مربوط به  آمار 

 نام پروژه  رديف
مساحت 

 كل(مترمربع) 

مساحت 
 چمنكاري(مترمربع) 

مساحت گل كار( 
 مترمربع) 

درختان و تعداد  
 درختچه(اصله) 

 _پرچين
 مترطول) 

 30 29 0 816 2500 2پارك واقع در فاز   1

 0 24 0 400 3200 پارك ترافيك 2

 0 28 0 475 1600 پارك نارنجستان  3

 0 35 100 3500 12000 پارك بانوان  4

 30 73 0 4500 13000 پارك عرفان 5

  90 930 355 14675 43000 پارك معلم  6

  1291 0 0 18000 پارك آزادي 7

  840 58 48  پارك كودك 8

 8900 2200 0 148 20 پارك گلستان  9

 60 202 0 0 7000 پارك امام خميني  10

  38 5 234 3200 تفرجگاه شهداي گمنام  11

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

  400000 0 0 3136 پارك جنگلي  13

  30 30 200 4000 پارك نماز 14

حال  15 در  نيايش(  پارك 
 احداث) 

     

در  16 جهانديدگان(  پارك 
پارك  جنب  احداث)  حال 

 بانوان 

1300 0 0 171 0 

خيابان  17 در  واقع  پارك 
 گردان كميل 

3700 1800 __ 300 __ 

پارك   18 روبروي  سبز  فضاي 
 آزادي

1000 0 0 160 0 

پمپ   19 جنب  سبز  فضاي 
  بنزين 

800  0 0 60  0 

  50  1181        فضاي سبز دارالرحمه   20
  در محاسبه طول بلوارها، دوربرگردانها محاسبه و كسر شده است.

  

  



   

  

  مثلثي ها و لچكيها  و اطالعات مربوط به  آمار 

يف 
رد

 نام پروژه 
مساحت  

 كل(مترمربع 

مساحت  
چمنكاري 
 (مترمربع 

گل   مساحت 
  كار

 (مترمربع) 

تعداد  
و   درختان 

  درختچه 
 (اصله) 

       پرچين
 مترطول)( 

و   1 كودك  پارك  بين  مثلثي 
 معلم

115 115 8 5 0 

 0 39 0 0 620 مثلثي ابتداي دارالرحمه  2

  خيابان تختي   فضا هاي سبز 3
 وپشت منازل سازماني 

2340 1600  40  

وليعصر  4 از    مثلثي  قبل 
 ميدان فضل  

2000 2000 5 40 0 

  10 70 285 570 مثلثي خيابان جانبازان 5

نواب   هاي مثلثي   6 خيابان 
 صفوي 

3600 600 10 20 15 

 0 3 0 0 25 ابتداي بلوار آزادي مثلثي  7

شرف(جزيره   8 خواجه  مثلثي 
 روبروي مخابرات)

150 120 20 5  

  8 0 65 70 مثلثي ابتداي خيابان صدوقي 9

 0 3 5 250 380 هاي ميدان سربازمثلثي 10

 30 2 0 0 168 محوطه كنار كالنتري سرباز 11

 0 20 0 900 1020 روبروي چاپ الله   12

فضاي سبز انتهاي بلوار شهيد   13
 زردشت

900 400 0 0 100 

 10 6 0 950 1000 روبروي اداره ارشاد اسالمي 14

 0 5 20 1125 1330 فضاي سبز پشت بلوار نصر  15

 0 127ز ر  كل  2200 0 2250 ريزي باغچه عمان ني  16

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

  

  



   

  بلوارها  و اطالعات مربوط به  آمار 

يف 
رد

 نام پروژه 

مساحت  
كلكاري  
من  (مترمربع 

ت چ
ساح

م
 

 طول(متر)
عرض  
 (متر)

تعداد درختان و 
 درختچه(اصله) 

  پرچين 
 (متر طول) 

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

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

  70 3 75/380 1397 39 بلوار آزادي  3

  235 15/2 85/740 2058 147 بلوار ولي 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 

 رزكاري
0 85/969 5/4 332 1920 

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

9 
خان  كوچك  ميرزا  بلوار 

 جنگلي 
345 3800 1482 3 389 0 

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

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

 محالتي(كشتارگاه)بلوار  12
رز   611
 كاري

0 25/1279 90/2 321 25/1279 

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

14 
شهيد  شرف(  خواجه  بلوار 

 معصومي)
  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 صفوي(گودآجر)  16

 0 47 2.5 9/140 0 0 المعاليبلوار شمس 17

شمالي   18 درب  روبروي  بلوار 
 هالل احمر 

ميانگين  15/272  0
30/4 

  باغچه ها 

هنرستان   19 روبروي  بلوار 
 باهنر(سرافراز 

  ها باغچه 3 25/273  

  170 4 25/302 1000 0 بلوار موسي كالنتري 21

   



   

  بلوارها  و اطالعات مربوط به  آمار 

يف 
رد

 

مساحت   نام پروژه 
كلكاري  
من  (مترمربع 

ت چ
ساح

م
 

 عرض (متر) طول(متر)
و درختان  تعداد 

 درختچه(اصله)

  پرچين 
(متر طول)

320/ 35 80 3 320/ 35 0 0 بلوار منابع طبيعي 22
  35   0 0 پياده رو ميرزا كوچك خان 23

 1000 236 3ميانگين   1100 0 0 بلوار چمران   24

 3000 500درخت   2 1800 0 0 بلوار بهار  25

  60  1200 0 0 آسياب آبادزردشت 26

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  آناليز و قيمت پينشهادي وسايل و تجهيزات مورد نياز 

توضيحات مبلغ(ريال)  تعداد  ظرفيت  مدل سيستم  نوع وسيلهرديف 
  چهاردستگاه اسب  5/6  هوندا چمن زن  1

   يك دستگاه     حاشيه زن  2

  سمپاشي موتوري  3
 ليتري  1000 

   يك دستگاه اسب  5/6  

   يك دستگاه  32  اشتيل  اره موتوري بنزيني 4

   يك دستگاه  اينچ 2  الكتروپمپ لجن كش 5

مورد    ادوات باغباني  6 تعداد  به 
 نياز كارگران

  

    يكدستگاه    اشتيل    شمشاد زن    7

    دو دستگاه        تانكر ده تن    8

    يك دستگاه        نيسان كمپرسي   9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  قارچ كش  -كود شيميايي -خريد سم

ليتر/   نام محصول رديف  تعداد 
 كيلوگرم 

  هزينه جز 

   ليتر   100 سم فسفره 1

   ليتر 20 كود مكمل مايع 2

   كيلوگرم  200 كود مكمل جامد 3

    كيلو گرم   10  قارچ كش    4

    كيلو گرم   5  سم سمان  5

  150000 كود حيواني مرغوب سرندي   4
 كيلوگرم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  جدول شماره  –ارائه قيمت پيشنهادي برنامه توسعه  

تعداد/   محل پروژه  نام پروژه  رديف 
 حجم 

في 
 جزء(ريال) 

 مبلغ(ريال) كل 

1   ) سبز  فضاي  توسعه 
  ، پارك   ، احداث  شامل 
 رفيوژ و رمپ ولوپ ها ) 

متر  5000 سطح شهر  
 مربع 

  

ترميم فضاي سبز پاركها   2
 سطح شهر 

  2500 سطح شهر 
 متر مربع 

  

سطح  درخت كاري  3 معابر  حاشيه 
 شهر و بلوارها  

3000  
 اصله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  سند مناقصه
  1402-1401در سال    شهرداري ني ريزحفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز  واگذاري  

  هزينه هاي كارگري ( نيروي انساني ) 
  هر نفر كارگر براساس قانون كار داراي حقوق مبنا و ساير مزايا مي باشند  

  جدول شماره يك
  1401هزينه بكارگيري يك نفر كارگر براساس سال  

  مالحظات  مبلغ ( ريال)  عنوان  رديف

      روز  5/30حقوق پايه   1
      طرح معاينات دوره اي   2
      أوالد حق   3
      حق بن   4
      حق مسكن   5
      حق لباس   6
      پاداش   –عيدي   7
      سنوات  8
      مرخصي   9

      اضافه كاري و تعطيل كاري   10
                             جمع كل حقوق و مزايا 

                              % 16تا  %7حق بيمه    11
  درصد   سود مورد نظر پيمانكار   12

  ريال 
  

سال   در  كارگر  نفر  يك  مزاياي  و  حقوق  كل  پيمانكار          1401جمع  متعارف  و  سود  و  ها  هزينه  كليه  احتساب  با 
  ريال

  

  

  

  

  



   

  سند مناقصه(فرم آناليز  پيشنهاد قيمت) 
  1402-1401واگذاري حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز شهرداري ني ريز در سال 

  : 2جدول شماره 
گيري يك نفر راننده يا سركارگر يا  نيروي دفتري و تداركات براساس طرح  هاي راننده يا سركارگر در يك ماه (هزينه بكارهزينه
  ) 1401بندي مشاغل در يك ماه در سال طبقه 

مزد مبنا را    1401كنندگان بايد براساس طرح طبقه بندي مشاغل مصوب شوراي عالي كار در سال  توضيحات: تمامي شركت
  محاسبه و جدول ذيل را تكميل نمايند.

  روه:         مزد روزانه گروه:               پايه سنوات:        مزد مبنا:  رتبه:     گ
  مالحظات  مبلغ ( ريال)   عنوان   رديف 

      روز  5/30حقوق پايه   1

      طرح معاينات دوره اي   2
      حق اوالد   3
      حق بن  4
      حق مسكن  5
      حق لباس  6
      پاداش  –عيدي   7
      سنوات  8
      مرخصي   9

      اضافه كاري و تعطيل كاري   10
                               جمع كل حقوق و مزايا 

                                %16تا  %7حق بيمه   11
  درصد  سود مورد نظر پيمانكار  12

  ريال
  

سال   در  كارگر  نفر  يك  مزاياي  و  حقوق  كل  پيمانكار           1401جمع  متعارف  و  سود  و  ها  هزينه  كليه  احتساب  با 
  ريال

صرفاً جهت حقوق    1402پذيرد، افزايش مبلغ قرارداد در سال  مي  پايان  30/10/1402تبصره: با توجه به اينكه قرارداد در تاريخ  
ي اسناد مثبته توسط پيمانكار و به شرط تاييد  لي كار پس از ارائهو دستمزد كارگران بر اساس درصد افزايش مصوبه شوراي عا

  كميسيون عالي معامالت شهرداري افزايش مي يابد. 
كارگران  به پرداخت حقوق ودستمزد ومزاياي كليه  نسبت 1402تبصره :به هر ترتيب پيمانكار متعهد مي گردد از ابتداي سال 

عالي كار اقدام نمايد و هرگونه افزايش مبلغ منوط به ارائه اسناد مثبته    ي شوراي   و مصوبه  1401طبق طرح طبقه بندي سال  
    .ماهانه و تصميم كميسيون عالي معامالت وحسن رفتارپيمانكار خواهد بود

  



   

  سند مناقصه

  شهرداري ني ريز حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري واگذاري  

  1402-1401در سال  

  جدول شماره دو

،  تداركاتي  زن،زن، حاشيهآبيار، نگهبان، چمنفهرست و آناليز هزينه هاي كارگران مورد نياز شامل ( كارگران  
) براساس اطالعات جمع آوري شده تعداد كل نيروي انساني به شرح جدول ذيل مي باشد و هرانند   سركارگر،

اسناد و مدارك به واحدهاي مربوطه ( واحد  تعهد مي گردد در صورت برنده شدن در مناقصه بهمين تعداد با ارائه  
  ) جهت موضوع قرارداد استخدام گردد فضاي سبز

  تعداد كل كارگران               نفر 

جداول    نيروي انساني مورد استفاده   (نفر) تعداد  رديف  براساس  نفر  هر  هزينه 
  (ريال) 2و 1شماره 

 جمع كل در يك ماه (ريال) 

مورد نياز در    و سركارگر  تعداد كل كارگران  1
سبز  فضاي  توسعه  نگهداري،  حفظ،  بخش 

  نفر 50

  ريال  ريال

  ريال  ريال  نفر      3تعداد كل رانندگان       2

  ريال  ريال   نيروي دفتري      2تعداد          3

شماره    4 جدول  كل  تعداد    3جمع   55با 
  نيروي انساني 

    

  جمع كل هزينه هاي كارگري براساس جدول شماره يك و دو براساس تعداد كل                 كارگران 

  در يك ماه                                ريال 

 

  
  
  

  



   

  سند مناقصه( فرم آناليز پيشنهاد قيمت) 

  ريزواگذاري حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري شهرداري ني

  قيمت كل پيشنهادي برگ ارائه 

 شهردار محترم شهر ني ريز 

  با سالم 

...................................صادره احتراما اينجانب........................................ فرزند ........................................به شماره شناسنامه .....
........................................پالك   .. كد ملي ........................................به آدرس ........................................از ......................................

.............. دفتر  ........................................تلفن  پستي  همراه  ........................................كد  ..........................شماره 
روزنامه رسمي  ........................................داراي سمت ........................................براساس آخرين تغييرات شركت مندرج در  

.............را دارم كه داراي حق امضاء اسناد تعهداور و قراردادها  مورخ ........................................در شركت ...........................
مي باشم و براساس حدود و اختيارات اسناد شركت و قانون تجارت و ثبت با اختيارات كامل اسناد مناقصه را تكميل  

از سطح شهرو  و با مطالعه دقيق اسناد مناقصه، جمع آوري اطالعات از مسئولين مربوطه، بازيد حضوري و ميداني  
ها و پذيرش كليه شروط مندرج در سند مناقصه و قرارداد قيمت پينشهادي  بررسي كليه آمار الزم بهمراه تمامي هزينه 

 ........................................ (بحروف)  ........................................ريال  عدد)  به  ماه(  يك  در  را  .....................و ...................   خود 
 ........................................ انعقاد   ساالنه   حاضر به  شهرداري  به  كتبي  اعالم  با  و  نمايم  مي  ........................................اعالم 

ته گردم و در  قرارداد براساس شرايط مناقصه مي باشم و در صورتيكه از طرف شهردار بعنوان برنده مناقصه شناخ
نموده  واريز  كه  منقصه  در  شركت  سپرده  ننمايم  كارگاه  تكميل  و  قرارداد  عقد  به  مبادرت  مقر  نفع  مهلت  به  را  ام 

  نمايم.شهرداري ضبط گردد و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب    مي

  مهر و امضاء           نام و نام خانوادگي........................................                    
  ........................................  سمت در شركت:

  تاريخ تكميل:........................................ 
  
  
  

  

 


