
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(، خوانده شد، مورد قبول استمپنج )مرحلهسه ناحیه  –پروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه  یک 

 

1 

 اسناد مناقصه

 ناحیه سه –پروژه : ترمیم، کاشت،داشت،حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه یک 

 

 : در مناقصـه شـرکت مـدارک مـربوط به فصــل اول  
 

 دعوت نامه شرکت درمناقصه (1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه (2

 شرایط مناقصه  (3

 نون منع مداخل کارمندان درمعامالت دولتیتعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قا (4

 تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان (5

 برگ پیشنهاد قیمت (6

 نمونه فرم بیمه نامه کارها (7

  11/12/1381هـ مورخ  23251ت /48013تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه  (8

 ت نامهنمونه فرم ضمان (9
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  مپنج مرحله –دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومي 

 

 شرکت / پیمانکار

با  شورای اسالمی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی 14/01/1401ش مورخ /18 بدینوسیله به استناد مجوز شماره

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 3ناحیه  –فضای سبز منطقه یک  و نگهداری موضوع: احداث، ترمیم، کاشت، حفظ -الف

 ریال 161.164.829.947مبلغ اولیه:  –ب 

 ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل   12 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 هر اعالم گردد.اهششهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرمدستگاه نظارت:  -هـ 

الزامـی  اسـناد 8مندرج در صـفحه  4-5و مستندات مربوط به ارزیابی طبق بند واهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گ -و

 است.
 

 

 شرایط مناقصه
پایـان وقـت اداری مـورخ تـا  01/08/1401از مـورخ   Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بـه نشـانی اسناد مناقصه  -1

                  19/08/1401 بارگذاری شـود. بازگشـایی پاکـت هـا مـورخ  18تا ساعت  18/08/1401ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ  08/08/1401

 می باشد.

بـل از بی یا شفاهی خواه قباید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتها پیشنهاد -2

زک و  ومشروط و مبهم و فاقد تضـمین ززم و کـافی  هاتصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهاد

 مهر نشده معذور است.

(را به یکـی از دو طریـق ریال   8.058.241.498پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه )  -3

 ذیل ارائه نمایند:

 نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر. 0105294167003یش واریز مبلغ فوق به حساب ف -الف

 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری –ب 

شهرداری  فضای سبزدفتر در  واقع 08/08/1401مورخ شنبه یک  روز 10 جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت(در ساعت -4

  بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 شرکت کنندگان درمناقصه نباید قرارداد دیگری باموضوع: نیروی انسانی،خدماتی یا فضای سبز)بامحوریت تـممین نیـروی انسـانی(در -5

تی ماهشهرداشته باشند. ) درصورتی که شرکت قرارداد جاری با موضوع نیروی انسانی با شهرداری داشته باشد می بایسشهرداری بندر

 درصد مدت یا مبلغ آن تکمیل شده باشد.( 80حداقل 

 
 

  سین صفریح                                                                                                                                                                                    

 هرداربندرماهشهرش                                                                                                                                                                              
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 نجمپمرحله  -دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومي
 شرکت / پیمانکار

حفـظ و نگهـداری فضـای سـبز  ترمیم،کاشـت، احـداث، ورای اسالمی شهربندرماهشهر ، پـروههش 14/01/1401مورخ   ش/18  بدینوسیله به استناد مجوز شماره

 ناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.را از طریق م دوناحیه  – یکبندرماهشهر منطقه 

ماره مصوبه مجلس شورای اسـالمی و ابالییـه  شـ 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره الف : روش انجام مناقصه : 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136ه شماره قانون برگزاری مناقصات ب 12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 مترمربع 465400احیه سه به مساحت تقریبی ن -احداث، ترمیم ،کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه یکب : موضوع پروژه: 

 ج: شرح مختصری از پروژه :
 که شامل موارد ذیل می باشد: سهناحیه  –یکمنطقه ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر احداث، ترمیم انجام عملیات 

 تجهیز کارگاه (1

و کـارگر  تانکرهای سـیارآبیاری فضای سبز منطقه تحت پیمان با استفاده از شیلنگ و شیرهای برداشت ، سیستم آبیاری قطره ای، آبپاش های ثابت و نیمه متحرک و یا  (2

 درصورت عدم وجود سیستم آبیاری تحت فشار.

 ره چکان ها .طهرگونه نقص درسیستم آبیاری در هنگام مواجهه با خرابی آبپاش ها ، شیرخودکارها ، هانترها و یا خرابی و یا پارگی شیلنگ ها و یا نقص ق مرتفع نمودن (3

 کنترل مستمر مسیر کانال ها و جوی های آبرسانی در پارک و پاکسازی آن ها  از هرگونه نخاله، زباله و یا علف های هرز. (4

 تشتک های آبخور درختان و درختچه ها و نهرهای آبرسانی در طول مدت آبیاری به منظور جلوگیری از هرز روی آب.  ترمیم  (5

داشـته نوزش باد وجود انجام عملیات سم پاشی علیه آفات درختان ، چمن، درختچه ها ، گیاهان پوششی، گلکاری ها با رعایت کامل اصول ایمنی در شب به هنگامی که  (6

 س از دریافت دستور از دستگاه نظارت. باشد و پ

فاده از نظارت بـا اسـت انجام عملیات تغذیه گیاهی و کوددهی درختان و درختچه های زینتی ،چمن، گیاهان پوششی، گلکاری ها پس از دریافت ابالییه از جانب دستگاه (7

 کود مناسب و بکارگیری دستورالعمل کارخانه سازنده .

با هدف پاکسازی از وجـود  وته ها و پرچین ها ب -درختچه ها ختان بالغ و کهنسال و همچنین علف های داخل شاخه های درختان جوان ووجین علف های هرز اطراف در (8

 هرگونه رویش علف نابجا و مزاحم به صورت مستمر .

 صل گرما.پوشش کلیه درختان با برگ نخل و یا گونی کنفی به منظور جلوگیری از تلف شدن درختان با فرا رسیدن ف (9

             ظـارت تعیـین ر را دسـتگاه نسرزنی درختان به جهت جلوگیری از رشد بی رویه و ایجاد خطرات احتمالی با استفاده از ماشین آزت ززم )میزان و مقدار و زمان انجام کا (10

 می کند(.

 ، به صورت ماهیانه .هرس کاری سبک درختان در صورت نیاز و با توجه به شرایط آب و هوایی و رشد هر درخت (11

 بار هرس در هر روز کاری. جمع آوری ، بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات حاصل از انجام کار در محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت، پس از هر (12

ط به اینکه که خشک شـدن درخـت بازکاشت درختان و درختچه های زینتی خشکیده و از بین رفته در فضاهای طراحی شده جهت کشت مطابق با نظر کارفرما ) مشرو (13

 ناشی از عدم سازگاری نباشد(. 

 متر در کنار درختان و درختچه ها پس از کشت نهال.  5/1سانتی متری با ارتفاع  2×2استفاده از  قیم های چوبی )چهار تراش (  (14

 ل دستگاه نظارت. د تمیید دستگاه نظارت پس از دریافت ابالییه و دستورالعمو متناسب با نوع ، اندازه و کیفیت مورده از گونه های سازگار با منطقه کاشت نهال با استفا (15

 جمع آوری روزانه برگ های خزان یافته و سایر زوائد گیاهی از محدوده تحت پیمان. (16

 حذف علف های هرز رویش یافته در گلکاری و گیاهان پوششی بصورت مستمر.  (17

 وزانه .ری ناشی از انجام هرس و همچنین سایر مواد زاید برجای مانده از وجین و واکاری، پس از پایان عملیات جمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه سریع سرشاخه ها (18

 هرس درختان و درختچه های منطقه تحت پیمان مطابق با شکل ، نوع ، ارتفاع و فرم تعیین شده توسط دستگاه نظارت. (19

ودری شـکل بـر ا نشده است  با استفاده از سرآبپاشی که دارای منافذ ریز باشد، به گونه ای که  آب به صورت پآبیاری چمن ها در مناطقی که سیستم آبیاری مکانیزه اجر (20

 روی چمن ها پاشیده شود.

 آبیاری چمن ها به طور روزانه و به میزان مناسب با  توجه به درجه حرارت هوا به طوری که هیچگاه چمن دچار خشکی و پژمردگی نشود. (21

ن چمـن سانتی متر نگه داشته شده و از به بذر نشست 5تا  4متناسب با  میزان رشد چمن ها به طوری که همیشه ارتفاع چمن ها از سطح خاک در حد  چمن زنی مرتب و (22

 جلوگیری به عمل آید.

 کوتاه نمودن چمن حاشیه جاده و یا تمسیسات مجاور با استفاده از حاشیه زن های موتوری.  (23

 ال روی چمن خشک و انجام آبیاری بالفاصله پس از کود دهی. کودپاشی چمن در فصل سرد س (24

و  سانتی متر( پس از ابالغ کارفرما ، به منظور تقویـت و رشـد چمـن 3پوشش سطح چمن با قشر نازکی از مخلوط خاک نباتی سرند شده و کود دامی پوسیده) ضخامت  (25

 گی ریشه چمن . پرکردن ناهمواری های سطح چمن و جلوگیری از بروز فرسایش و خشکید
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 اجرای عملیات وجین و ریشه کنی علف های هرز داخل چمن ها بصورت مستمر و قبل از به گل نشستن و بذر دهی. (26

 واکاری قسمت هایی از چمن که در اثر عوامل مختلف از بین رفته و فرسایش یافته اند با استفاده از چمن مریوب و عاری از علف های هرز. (27

 دید ، واکاری، لکه گیری چمن  پس از دریافت دستور کتبی از کارفرما و مطابق مشخصات فنی کاشت چمن.اقدام در خصوص  کشت ج (28

 سانتی متر به منظور ترمیم چمن کشت شده . 40-30حذف بقایای چمن قبلی تا عمق  (29

 سازی بستر به منظور کشت جدید چمن.اجرای کلیه عملیات آماده سازی بستر کاشت شامل خاکریزی ، رگاله ، یلطک زنی و سایر عملیات آماده   (30

 آبیاری مستمر و روزانه گلکاری و گیاهان پوششی . (31

مـودن نه هـا ، اضـافه آماده سازی  بستر کاشت گل و گیاه پوششی شامل : پابیل نمودن بستر، خرد کردن کلوخه ها و شن کش نمودن بستر و تخلیه نخاله ها و سنگریز (32

 ماسه بادی و کود حیوانی.

 اهای از بین رفته با استفاده از  نشاهای سالم و مریوب مشابه و پس از دریافت ابالییه از دستگاه نظارت.واکاری نش (33

 بارگیری و حمل و باراندازی تمامی نهاده های مصرفی تامین شده توسط کارفرما، از محل انبار به محل مصرف.  (34

 یمان بصورت روزانه. نظافت ، پاکسازی و تخلیه سطل های زباله موجود در محدوده تحت پ (35

 تممین سوخت، راننده و وسایل یدکی کلیه ماشین آزت بصورت روزانه. (36

ب شویی ، آخاک ریزی ، کودپاشی ، پخش ماسه ، خاکبرداری، نخاله برداری، انجام کلیه عملیات  مورد نیاز جهت چمن کاری و توسعه فضای سبز شامل : شوره برداری ،   (37

 ی موجود .چمن کاری و کاشت نهال، پس از دریافت ابالییه از کارفرما و با استفاده از نیروی انسان لوله کشی و نصب اتصازت مربوطه، ساخت فنداسیون ، نصب پمپ ،

 تممین تمامی ابزار آزت و وسایل بایبانی مطابق جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات )فصل شرایط خصوصی( . (38

 سه گیری ززم جهت گذاشتن در محل مناسب برای بارگیری و حمل به خارج از محدوده شهر. جمع آوری زباله ها به صورت روزانه و کی (39

 بارگیری و حمل کلیه ضایعات بایی و نخاله ها به خارج از محدوده شهر و تخلیه در محلی که دستگاه نظارت مشخص می نماید. (40

 ها و مسیرهای زهکش فضای سبز.زیروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها، منهول (41

 برچیدن کارگاه (42

 توضیحات:

 ت این کـار بـه ویهزینه ای باب پاکسازی محل اجرای پروهه از نخاله و مواد حاصل از انجام کار و بارگیری و حمل آن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پیمانکار بوده و (1

 پرداخت نمی گردد.

ا دریافـت رمجوزهای ززم سوی مراجع ذیصالح و ادارات مربوطه ف است ابتدا طی مراحل قانونی از جهت حفاری مرتبط با انجام کارهای موجود در قرارداد پیمانکار موظ (2

 نموده و سپس اقدام به حفاری نماید.

 لحاظ خواهد شد.  1جرائم عدم اجرای مفاد قرارداد وفق پیوست شماره  (3

 کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. (4

 تصریح شده برای پیمانکار ایجاد هیچ گونه حقی نمی نماید.این قرارداد جزء آن چه بدان  (5

یمانکـار پالغ مـی گـردد. به طور کلی ساعت و زمان اجرای عملیات موضوع پیمان طبق برنامه ای خواهد بود که توسط دستگاه نظارت و از طریق کارفرما به پیمانکار ابـ (6

 و روز برای ساکنین و مؤسسات مجاور مزاحمتی ایجاد نکند.متعهد است ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات در شب 

 صورت نیاز به انجام کارهای گروهی پیمانکار موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت کارگران را به محل مورد نظر منتقل نماید. در (7

 ماتی محوله نسبت به جمـع آوری و جاروکشـی و پاکسـازی کامـلپیمانکار موظف است پس از انجام عملیات هرس کاری ، نظافت و رنگ آمیزی و کلیه فعالیت های خد (8

 یمه خواهد شد.محیط از ضایعات حاصله قبل از پایان وقت کاری همان روز اقدام و ضایعات را به بیرون از پارک منتقل نماید ، در ییر این صورت مشمول جر

    عمیـران و فضای سبز بر عهده پیمانکار می باشد. )شامل : نظافت و ضـدعفونی روزانـه ، تحفظ و نگهداری و نظافت مستمر سرویس های بهداشتی واقع در محدوده پیم (9

 لوله ها و شیشه های شکسته ، تعویض شیرآزت ، تهیه صابون مایع و تخلیه چاه سرویس های بهداشتی(

قـرار گرفتـه  نحو مطلوب به طوری که مورد تمیید کارفرما و دستگاه نظارتپیمانکار متعهد است کلیه کارهای موضوع پیمان مطابق شرح کار مندرج در متن قرارداد را به  (10

 باشد انجام دهد و در صورت قصور در این خصوص ، مطابق شرایط پیش بینی شده  در متن قرارداد با پیمانکار رفتار خواهد شد.

 شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسـیرهای تـردد مـی گـردد، درصورت بروز شرایط خاص )وزش بادهای شدید ، طوفان ، بارندگی و ...( که موجب شکسته (11

 پیمانکار می بایست با نظر کارفرما در طول شبانه روز گروه های کاری ززم را در سطح منطقه به عنوان کشیک کاری استفاده نماید.

 ی که کارفرما تعیین نموده به عهده پیمانکار می باشد.جمع آوری ، تمیز کردن محل و انتقال ضایعات ناشی از کار در امور بایبانی به محل (12

هـای  ی بایسـت هزینـهدر معابر عمومی و سایر مناطق که جزء تعهدات پیمانکار می باشد بارگیری و حمل ضایعات بایی منازل مسکونی برعهده پیمانکار می باشد و مـ (13

 مربوطه را در مبلغ خود لحاظ نماید.

 خل سرویس های بهداشتی و تخلیه سپتیک فاضالب به عهده پیمانکار است.رفع گرفتگی مسیرهای فاضالب دا (14

 حفاظت و نگهداری از ابنیه و شیرآزت و کلیه لوازم موجود در سرویس های بهداشتی به عهده پیمانکار است. (15

 و رفت و آمد افراد به عهده پیمانکار می باشد.نگهداری و مراقبت از پارک ها و فضای سبز در محدوده عملیاتی به منظور جلوگیری از ورود احشام ، سرقت  (16
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گاه وی کارفرما و دستقرارداد را ، رأساً تعیین نماید و در این باره بایستی بر طبق برنامه اعالمی از سه پیمانکار مجاز نمی باشد ساعات استفاده مردم از فضای سبز محدود (17

 نظارت عمل نماید.

 دوقی بذری در محل خزانه ، بذر مستقیم و گیاه پوششی(به عهده کارفرما می باشد.تعیین نوع کاشت )گل فصلی ، گلدانی ، صن (18

و است  مدت پیمان به عهده پیمانکار کلیه پمپ ها صحیح و سالم تحویل پیمانکار داده می شوند و رفع مشکل خرابی پمپ و تعمیر پمپ های منطقه تحت پیمان در طول (19

 اقالم فاکتوری پرداخت خواهد شد. هزینه مربوطه پس از تمیید ناظر در قالب

افـت خواهـد کار اخطـار دریدرصورت عدم ارائه فیش حقوقی به کارگران و دستگاه نظارت در ماه اول به پیمانکار تذکر داده خواهد شد در صورت تکرار در ماه بعد پیمان (20

 واهد شد.کرد و درصورت رخ دادن این امر، بار سوم پیمانکار مشمول اخطار و درج در پرونده خ

 پیمانکار موظف است با هر صورت وضعیت ارسالی، لیست کلیه کارگران مربوط به همان ماه با روزهای کارکرد را تهیه و ارائه نماید. (21

 ل می گردد.صورت اضافه شدن وسایل بازی ، با هماهنگی دستگاه نظارت و تنظیم صورتجلسه فی مابین ، وسایل به پیمانکار حفظ و نگهداری فضای سبز تحوی در (22

 باشد به عهده پیمانکار است. پیمانکارهرگونه خسارت وارده ناشی از آتش سوزی که بر اثر یفلت نیروهای  (23

ای هـگذاری در سـطل پیمانکار موظف است به صورت روزانه جهت جمع آوری زباله های پارک ها و حفظ نظافت و بهداشت محیط نسبت به تممین کیسه زباله ززم و کار (24

 د.تقر در محدوده پیمان اقدام نموده و در زمان ززم نسبت به جمع آوری آن ها و انتقال به محل مناسب که کارفرما تعیین نموده اقدام نمایزباله مس

 شته باشد.دا پیمانکار می بایست در هنگام هرس و سرزنی درختان از چهارپایه مناسب استفاده نماید و کلیه وسایل و لوازم ایمنی جهت هرس را در اختیار (25

 نگهداری و مراقبت از کلیه درختان ، فضای سبز ، شیرآزت و تمسیسات به عهده پیمانکار می باشد. (26

 زیروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها و مسیرهای زهکش فضای سبز به عهده پیمانکار می باشد. (27

 لیه نماید.پیمانکار می بایست ضایعات جمع آوری شده را در محل های مشخص شده توسط کارفرما تخ (28

به در ایـام ساعت در هفته( از روز شنبه لغایت پنج شـن 44اساس برنامه ریزی در طول مدت قرارداد ، طبق قانون کار ) ساعات انجام کار کارگران فضای سبز و خدمات بر (29

نجـام اما در طول روز و براساس دستور دسـتگاه نظـارت عادی سال می باشد و پیمانکار می بایست خدمات موضوع قرارداد را به صورت مرتب و طبق برنامه ریزی کارفر

 دهد . بدیهی است درصورت تشخیص دستگاه نظارت ، پیمانکار می بایست در هر ساعت از شبانه روز آمادگی انجام کار را داشته باشد.

ننـدگان ه در بلندترین ارتفاع ماشین و قابل مشاهده توسط راتمامی ماشین آزت پیمانکار می بایست مجهز به عالئم هشدار دهنده از جمله چراغ خطر گردان نصب شد (30

 سانتی متر مربع باشند. 50×50پشت سر وسیله مورد نظر و همچنین چهار عدد تابلوهای اعالم خطر نصب شده در جوانب و پشت ماشین به ابعاد 

دستمزد،  نبوده و لذا پیمانکار می بایست در قیمت پیشنهادی هر دستگاه حقوق،رانندگان ماشین آزت جزو حداقل نیروهای انسانی خواسته شده در جدول نیازمندی ها  (31

 ارزاق، بیمه و کلیه مزایای راننده آن را لحاظ نماید.

ن فصـلی و ارگراو یا کـ وددرصورتی که کارفرما دستور عملیات احداثی و توسعه فضای سبز منطقه مورد پیمان را صادر نماید پیمانکار موظف است  با نیروی انسانی موج (32

ا انجـام ، خاک ریزی ، کودپاشی ، آبشویی ، چمن کاری و لوله کشی ، زهکشی و ساخت منهول رخاکبرداری، نخاله برداریعملیات شوره برداری )در صورت نیاز(  روزمزد

پیمانکار موظف بـه حفـظ و نگهـداری مجموعـه بـا دهد. کل محدوده نقشه پیوست ، محدوده پیمان تلقی شده و در صورت احداث مناطق جدید در طول مدت پیمان ، 

 نیروهای موجود می باشد.

یـروی نیمانکار بایـد در صورتی که مسئول فضای سبز براساس برآورد کارشناسی تشخیص دهد در بعضی از محل ها نیروی انسانی بیش از تعداد برآورد شده نیاز است پ (33

 رد مگـر بـا اجـازهمارد. پیمانکار به هیچ وجه اجازه دخالت نیروهای هرس کار و بایبانی را در فعالیتهای یکدیگر نـدامورد نیاز را تممین و در بخشهای مورد نظر به کار گ

 مستقیم مسئول فضای سبز.

 رنگ آمیزی مبلمان و جداول پارک ها و کلیه تعمیرات لوله کشی به عهده پیمانکار می باشد. (34

هـده عآزچیق ها ، المان ها ، ست های وسایل بازی ، سطل زباله و نیمکت های موجود در منطقه تحـت پیمـان بـه  حفاظت ، حراست تابلو پارک ها ، ست های ورزشی ، (35

ود و با سازی خواهد پیمانکار است . درصورت تخریب ، سرقت و هر نوع صدمه پیمانکار مشمول جریمه تعیین شده )بسته به نوع قطعه و شدت خسارت ( توسط واحد زیب

 احد زیبا سازی جریمه درصورت وضعیت ها اعمال خواهد شد.پس از تمیید و

ت موارد فنی ی ززم و رعایهماهنگی های اداری و حقوقی ززم جهت اخذ انشعاب به عهده کارفرما است و پیمانکار هزینه های تممین ادوات و ماشین آزت و نیروی انسان (36

 ایمنی را عهده دار است.  و

ی گردد. لـذا ان حراست و یک نفر نیروی کارگری در این قرارداد در اختیار کارفرما بوده و محل کارکردشان توسط دستگاه نظارت تعیین مدو نفر کارشناس ، سه نفر نگهب (37

 پیمانکار موظف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای ایشان خواهد بود و در خصوص محل کارکردشان حق اظهار نظر نخواهد داشت.

 سرپرست کارگاه و ... ( جزء حداقل نیروهای انسانی قرارداد لحاظ نمی گردند. نفرات اصلی شرکت )حسابدار، (38

 روز در ماه محاسبه گردد. 5/30ساعت کار روزانه و متوسط  8مبلغ پیشنهادی ماهانه جهت کلیه ماشین آزت بایستی به ازای  (39

بگرفتگی از کارگران پیمانکار در اختیار خدمات شهری جهت رفع آ %30ظارت معادل روزهای بارندگی که عملیات اجرایی در کارگاه کم می شود بنا به تشخیص دستگاه ن (40

 معابر قرار گیرد . تانکر در روزهای بارندگی به عنوان مکنده آب های سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.

رصـورت دمربوطه نفرات به پیمانکار ابالغ خواهند شد.  یها مایشانتخاب و گزینش نفرات با شهرداری بندرماهشهر می باشد و پس از طی مراحل عدم سوء پیشینه و آز (41

یمانکـار پریال جریمه از صورت وضـعیت  5.000.000به کارگیری نیرو بدون هماهنگی ، کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و به ازای هر روز مبلغ 

 کسر می گردد.
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 ماهنگی واحد حراست شهرداری بندرماهشهر انجام گردد.موتوری  بایستی با هگشت کارکرد نیروهای  (42

ر پایـان کردن باشـد و دپیمانکار بایستی جهت کنترل ورود و خروج کارگران دستگاه ساعت زنی تممین نماید تا عدم حضور و تمخیر در ورود و خروج کارگران قابل چک  (43

 دهد. هر ماه پرینت خروجی دستگاه کارت ساعت را به واحد فضای سبز ارائه

یمانکـار پقبل یا بعد از روز جمعه باشند )پنج شنبه یا شنبه(   تعطیلی بابت هر مناسبتی،عاشورای حسینی و  –درصورتی که روزهای تعطیل خاص مانند عید سعید فطر  (44

 ساعت کارکرد( 8موظف به ارائه خدمات در روز جمعه خواهد بود . )

یوسـت پبه همراه پرینت واریز به حساب )ممهور به مهربانک( و لیست بیمه مورد تمیید سازمان تـممین اجتمـاعی را پیمانکار موظف است هر ماه فیش حقوقی کارکنان  (45

 صورت وضعیت ارائه نماید . بدیهی است پیمانکار در صورت عدم ارائه مدارک مشمول اخطار می گردد.

ان مـدت قـرارداد بوده و هیچ گونه رابطه ی خادم و مخدومی با کارفرما نداشته و کارفرما در پایکلیه رانندگان و راهبران ماشین آزت و تجهیزات جزء کارکنان پیمانکار  (46

 هیچ گونه تعهدی جهت ادامه اشتغال به کار نخواهد داشت.

ردد فضای سـبز برگـزار مـی گـ پیمانکار و کارشناسان ذیربط وی در طول مدت پیمان الزاماً می بایست با هزینه خود در کالس های آموزشی و توجیهی که توسط واحد (47

 شرکت نمایند.

 پیمانکار بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دستگاه نظارت حق قطع ، جابه جایی و یا کاشت درخت و نهال و مواردی از این قبیل را ندارد. (48

ر مـوارد دهای انجام کار و سود و ییره خواهد بود مگـر قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است : شامل کلیه هزینه  (49

 استثنایی که صریحاً شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.

    دود           مـر در ایـن مـوردکارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبـه هرگونـه خسـارتی  (50

 می باشد.

 .مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند (51

معرفی نامه  سوخت ، فقط درصورت نیاز بهساختمان، راه ، آب ، برق ، مخابرات و زمین، کارفرما در خصوص امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه ، از قبیل  (52

 تواند حتی المقدور مساعدت نماید.می

نـه دفترچـه ل جرائم ، نموسایر شروط و فرم های مورد نیاز اجرای کار از جمله فرم مشخصات پروهه ، شرح خدمات عمومی و تفضیلی ، برنامه زمان بندی کار ، فرم جداو (53

        ت نامـه         و کالً هر آن چه که ززمه اطالعات مورد نیاز پیمانکار جهت بررسی قبل از ارائـه پیشـنهاد باشـد، منضـم ایـن دعـو پیمان و سایر مشخصات فنی و اجرایی کار

 ، بدیهی است پـسئه نمایداد ارامی باشد که می بایستی پیمانکار در موقع ارائه پیشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه سایر اسناد در موقع تحویل پیشنه

 از ارائه و تحویل پیشنهادات هیچ گونه ادعایی از سوی پیمانکار نسبت به مدارک و موارد فوق مبنی بر جهل قابل قبول نمی باشد.

 متعهد به جبران ز هر جهت پاسخگو باشد ومسئولیت کلیه بندهای این دعوتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد بود و بایستی پیمانکار هر زمان و ا (54

 کلیه خسارت های ناشی از عدم رعایت شروط مندرجه خواهد بود.

از  ساعت می باشد . درصورت مشاهده کاهش ساعت کـاری کـارگران در همـان روز 7ساعت کاری و روز پنج شنبه  8ساعت کار کارکنان پیمانکار از شنبه تا چهارشنبه  (55

ه دد. بدیهی است ساعت شروع و خاتمه کارگران پیمانکار توسط نماینده متناسب با شرایط فصلی ساعات کار جهت ارائه خدمات تعیـین و بـصورت وضعیت کسر می گر

 نیروها را به تشخیص نماینده کارفرما در فضاهای موجود تممین نماید. %50پیمانکار ابالغ خواهد شد. پیمانکار موظف است در روزهای تعطیل حداقل 

داشـته و نروین سوزی ه خودروهای حمل زباله یا نخاله های گیاهی موظفند کپسول اطفای حریق با تاریخ مشخص داشته باشند . این دستگاه ها بایستی ایمن بوده و کلی (56

 تولید دود نکنند.

 پیمانکار موظف است اجرای عملیات براساس دستور کار کارفرما را انجام دهد. (57

راد هرگونـه ان پیمانکار به عنوان اموال عمومی طبق این پیمان و پس از شروع به کار بالفاصله تحویل پیمانکار می باشد. لذا درصورت ایـکل فضای سبز ناحیه تحت پیم (58

اهـد سـارت خوخسارت چه از طرف پیمانکار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخیص قصور از ناحیه پیمانکار به تشخیص کارفرما ، پیمانکار مسـتلزم پرداخـت خ

 گردید و هزینه آن از مطالبات خالص پیمانکار کسر خواهد شد.

 د پیمانکار مکلـفدماتی وارد شوهرگاه در اثر عملیات پیمانکار به تمسیسات موجود در محدوده کار )مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز و تمسیسات متعلق به شهرداری و ... ( ص (59

 به جبران خسارت وارده خواهد بود.

ی اسـت یهقطعی در پایان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسیدگی و پس از تمیید نسبت به تسویه حساب با پیمانکار از سوی کارفرما اقدام خواهد شد. بد صورت وضعیت (60

 هرگونه اشتباه محاسباتی و یا اضافه پرداخت به پیمانکار در دوره های قبلی قابل بررسی ، کسر و یا تعدیل خواهد بود.

 ویلی فقط برای کاربرد در عملیات موضوع قرارداد به پیمانکار تحویل می گردد و تحت هیچ عنوان نباید از محدوده تعریف شده خارج شود.کلیه اقالم تح (61

 پیمانکار موظف است پس از دریافت دستورکار از کارفرما نسبت به انجام عملیات مطابق با درخواست کتبی کارفرما اقدام نماید. (62

               عهد است از کلیه سطوح فضای سبز و فالورباکس ها و سیستم آبیاری و زهکش شامل درخت و درختچـه ، گـل هـای فصـلی و گیاهـان پوششـی ، پیمانکار موظف و مت (63

ست و زرها و ... حراپرچین ها و چمن ها ، کلیه اجزای خطوط اصلی و فرعی ، سیستم آبیاری ، کلیه اجزای سیستم زهکشی علی الخصوص درب های منهول و درپوش رای

ماینـد و ی سبز اعـالم نحفاظت کامل به عمل آورده و در صورتی که به هر علت از بین بروند و یا سرقت گردند طی گزارش کارکرد روزانه و یا گزارش کشیک شب در فضا

 مانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.مسئولیت جبران خسارت های احتمالی وارده براثر قصور پیمانکار برعهده شرکت طرف قرارداد بوده و پی
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ده ضوع پیمان ذکر شمخذی که با موکارفرما به منظور نظارت براجرای عملیات اقدام به کنترل کارهای انجام یافته با توجه به مفاد پیمان می نماید هرگاه نتایج کنترل با م (64

 رفرما و با هزینه خود اصالح کند.است تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است کارها را طبق دستور کا

یـک داقل درختان در معابر می باشد )حپیمانکار می بایست نیروها و ماشین آزت خود را در روزهای بارانی و طوفانی و شرایط خاص جوی که احتمال شکستن و افتادن  (65

 ساعته در محل کار داشته باشد. 24از نفرات و امکانات( را بصورت آماده باش و  چهارم

، رگ معاینـه فنـیکلیه ماشین آزت می بایست قبل از بکارگیری آن ها نسبت به تهیه و ارسال یک نسخه رونوشت مدارک شامل مدارک خودرو، بیمه نامـه خـودرو، بـ (66

ز تاییـد صـالحیت ارفرما اقدام نموده و پس گواهینامه رانندگان با توجه به نوع خودرو و دستور العمل مقررات راهنمایی و رانندگی ، کارت سالمت ماشین آزت و ... به کا

نـه ای را بـه هیچ گونـه هزی فنی خودروها و راهبران آن ها توسط کارفرما و صدور مجوز بالمانع بودن نسبت به اشتغال کار آن ها اقدام گردد در ییر این صورت کارفرما

 د داشت.پیمانکار پرداخت نخواهد نمود و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواه

را در نظـر  بیمه شوند و پیمانکار بایستی در قیمت خـود ایـن مبلـغ کلیه رانندگان ماشین های استیجاری که در قرارداد در نظر گرفته شده اند بایستی توسط پیمانکار  (67

 بگیرد.

 

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 12از زمان انعقاد قرارداد و صورتجلسه تحویل ، د: زمان اجرای کار: 

 

 می باشد .ریال   161.164.829.947مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 

 

 اعتبار پروهه از محل بودجه داخلی شهرداری تممین می گردد . و : محل تأمین اعتبار پروژه:

 

ه بـارفرما است ، روی انسانی، ابزار کار در محدوده پیمان جز آنچه در تعهدات کتهیه و تممین مصالح ، ماشین آزت ، نی ز : مصالح ، ماشین آالت و نیروی انساني:

 عهده پیمانکار می باشد.

 

 مطابق با جدول پیوست سهناحیه  -یکفضای سبز منطقه  –بندرماهشهر  ح : محل اجرای کار:

 

 شهرداری بندرماهشهرط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: 

 

 ی بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعالم گردد.شهرداری : دستگاه نظارت :

 

ه کـریال( می باشـد  هشت میلیارد و پنجاه و هشت میلیون و دویست و چهل و یک هزار و چهارصدو نودوهشت) ریال 8.058.241.498  معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 ه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.باید به یکی از صورت های مشروح

 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

مدت  زان مقرر ، چک تضمین شده،چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هرشکل ممکن قابل قبول نمی باشد.تبصره :     پیشنهاد فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از می

م طبـق فـر انکی بایدبه برآن ضمانت نامه های اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالو

 های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

 

ا موضوع مرتبط ب وداشتن شخصیت حقوقی ، داشتن امکانات ، داشتن ماشین آزت ، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب ، داشتن توان مالی ، تجربه و سابقه کافی  م : شرایط متقاضي:

 مناقصه 

 

 ن : شرایط شرکت در مناقصه :

عد تنظیم و در ، به ترتیب ب Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی صه باید پیشنهاد خود را داوطلب مشارکت در مناق .1

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.
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پاکت الف( ، تضمین یا )است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت  5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 پاکت رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3

 عبارتند از : مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود .4

 اساسنامه و آگهی تمسیس و آخرین تغییرات )حداقل دو تغییر آخر( و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد رونوشت مصدق -4-1

  دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه ها ،  ن ارسالدفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگا -4-2

و پـذیرش  شرایط مناقصه ، برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی ، تعهد نامه اجرا

 نه فرم بیمه نامه ها(مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، نمو

 یاز اداره کار و امور اجتماع یمنیا تیصالح نامهیبرابر با اصل گواه ریتصو -4-3

 ت و مدارک مورد نیازتکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران به همراه کلیه مستندا -4-4

سبه و درج نکار محابا عنایت به اسناد پیوست، توسط پیما تذکر بسیار مهم: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز ممخوذه

 نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.

 یدی کادر فنی و کل ،نسانی متخصصاماشین آزت و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی نیروی مستندات سوابق اجرایی ،  -4-5                  

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : .5

 رگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً  پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد وب -

 حروف باشد(

 آنالیز قیمت پیشنهادی بر اساس اسناد و مدارک مناقصه  -

، تکمیل ، تنظیم و  ذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن 5و  4، 3نهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای پیش .6

 مهر و امضاء نموده و به امور قراردادهای شهرداری تسلیم نماید.

د صورت وجوابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع .7

دود شنهاد مرخدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه ، یا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پی

 است.

واهد گردید . خرا کسب نموده باشند ، بازگشایی  50ه در ارزیابی حداقل امتیاز مالی شرکت کنندگانی ک یهاپیشنهادت پس از انجام ارزیابی ، پاک

 ده تحویلبدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز ززم نگردد، بازگشایی نشده و به صورت دربسته به شرکت کنن

 را نخواهد داشت.خواهد گردید و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص 

درصد  30جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان براساس امتیازات فنی بازرگانی اخذ شده هر شرکت با ضریب تمثیر  (7

 محاسبه خواهد گردید.

ها را رد پیشنهاد د که تمام یا تعدادی ازمختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دار هاشهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهاد (8

ه رد ولذا ارائی را ندانماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهاد

 د شد.عالم خواهاکارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص 

زینه صالح ، همقیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای  (9

 یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد. های عمومی و سود و ییره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط

سر کرداخت و پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پ (10

بات از مطال بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و

 )صورت وضعیتها( پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

صه، یط مناقهیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در ییر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرا (11

دی را پیشنها اهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدزلی باشد چنینپیشنهاد واصله مورد قبول نخو

 مردود بداند.
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ین شرکت صله از اهرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای وا (12

به  وضوع نیزیص داده شده و اسامی پیشنهاد دهندگان متخلف موقتاً و یا برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و مکنندگان مردود تشخ

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعالم خواهد شد.

راینصورت اهد شد درف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد خوچنانچه کارفرما به هرعلت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منص (13

 برنده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

راین دخسارتی  کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه (14

 مردود می باشد. مورد

 دد.وب می گرنشانی پیشنهاد دهنده همان است که دربازی دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابالغ محس (15

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10درزمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معامالت، معادل  (16

ن ویس و بدوندهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود  پیشنهادی که مالک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاد قیمت (17

 قلم خوردگی و با حروف نوشته میشود .

 پرداخت هزینه انتشار آگهی مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد. (18

و اسناد و عالم و جزیا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً  از سوی شهرداری اهرگونه توضیح یا تجدید نظر  (19

 مدارک پیمان منظور خواهد شد.

ردی چنین مو شهرداری حق تغییر ، اصالح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر (20

ارد دهنده حق پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابالغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد د

 تقاضای استرداد آن را بنماید.

گزار   ه مناقصهسبت ها باشد ، در این صورت دستگااز آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغییر مقادیر یا ن   (21

و تجدید  ای اصالحمی تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی بر

 نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.

عقاد پیمان ، به ان الغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خودبرنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از اب (22

تراضی مبادرت نماید. در ییراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اع

انچه او نیز ود و  چنبینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم می ش ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش

رنده مناقصه عنوان ب با توجه به موارد یاد شده باز ، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و نفرسوم به

د. قبل خواهد ش نیز حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید اعالم می شود و چنانچه او

 از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

 کت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شر (23

 د.عه نماینمدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراج (24

ا به هر رزیده و یودر نحوه انجام کار قصور در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا  (25

امه حسن ندلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت 

 ونه اعتراضی را ندارد.اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گ

شرکت  ه ماه ازچنانچه مناقصه گرانی در سوابق اجرایی خویش ، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت س (26

به  خطارها( ،اماه جهت کلیه در مناقصات این شهرداری محروم می باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه 

،  ترتیب به مدت یک و سه سال از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید . بدیهی است درصورت داشتن چهار اخطار و بیشتر

 مناقصه گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشد.

 ( خواهد بود.10تا  1صرفاً شامل ردیف های نیروی انسانی در جدول پیشنهاد قیمت)ردیف  1402به سال تعدیل حقوق و دستمزد نیروی انسانی مربوط  (27

گردیده  و گشت موتوری محاسبه زن هیچمن زن و حاشساعت اضافه کار جهت نیروهای کارگر ساده، هرس کار،  15ردیف مزایای انگیزشی در قالب  (28

به  ر، مشروطورت خواهد گرفت. نظر به اینکه پرداخت این مبلغ به نیروهای تحت امر توسط پیمانکااست و پرداخت مبلغ این ردیف بصورت ماهانه ص

لغ قطعی مب حضور نیروهای کارگری در تایم مازاد بر تایم کاری خواهد بود در صورت عدم پرداخت کل مبلغ به نیروهای تحت امر، در صورت وضعیت

 ده به نیروهای تحت امر، کسر خواهد شد. مازاد پرداختی نسبت به اضافه کار پرداخت ش
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 مشمول تعدیل خواهد بود. 1402ردیف مزایای انگیزشی با توجه به مصوبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال  (29

ما به  وتعدیل  . مشمولتوضیح : بدیهی است تنها آیتم های فوق مشمول تعدیل می باشد و سایر ردیف ها از جمله تجهیز کارگاه ، سود پیمانکار و ..

 التفاوت قیمت نمی باشند.

ارداد کار رج در قرپیمانکار می بایست پس از فسخ یا خاتمه پیمان تا تعیین پیمانکار جدید، نسبت به انجام عملیات پیمان طبق شرح کار و شرایط مند (30

 قرارداد داده نخواهد شد. را ادامه داده و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده و هیچگونه افزایشی به مبلغ

یتم دن این آهزینه عائله مندی )حق اوزد( طبق تعداد تایید شده توسط دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت می گردد و در صورت کسر یا اضافه ش (31

 ع نمی باشد.گردد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص مسموطبق تعداد تایید شده دستگاه نظارت مبلغ صورت وضعیت کسر /اضافه می

 ( باشند.TINشرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی ) (32

 

 

 حسین صفری                                                                  

 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                              

 

 

 

 22/10/1337تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي مورخ 
 سهناحیه  – یکماهشهر منطقه  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندر احداث، پروهه مربوط به مناقصه: 

ت دولت ت در معامالاین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تمیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دول     

ا مردود و قصه فوق رده برای منانمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه ش  1337مصوب دی ماه 

 تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

ماید و خالف نا امضاء همچنین قبول و تمیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط ر     

سهیم و  ین پیمانوقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند درااظهارات فوق در خالل مدت پیمان )تا تحویل م

ه خسارات وارد ورا ضبط  ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار

 سخ پیمان و تمخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.در اثر ف

ب را ردد مراتگاین پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور      

ه نطالع نرساند ااصله به الع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفبالفاصله به اط

یز بنا به ار را نکجرای تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تمخیر در ا

 تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

ت های حق مجازامضافاً  این که پیشنهاد دهنده اعالم می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مست     

 مربوطه می باشد.

 نام پیشنهاد دهنده:                                                        /تاریخ :          /      

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :
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 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشي از مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پیمان

 
 احیه سهن -داث، ترمیم ، کاشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یکپروهه اح مربوط به مناقصه:

وانین، قمیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطالع کامل این پیشنهاد دهنده از متن تبدین وسیله  -الف

 ور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بط

قرر شده در وسیله تمیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات م همچنین بدین -ب

 اد دهنده تقبل و تعهد می شود.آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنه

 اد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.فهرست مقررات و اسن -ج

 22/12/1400مورخ  265344بخش نامه شماره  (1

 28/12/1400مورخ 704467/1400فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه شماره  (2

 28/12/1400مورخ 704385/1400فهرست بهای واحد پایه رشته  آبیاری و زهکشی شماره  (3

 28/12/1400مورخ 704324/1400فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار شماره  (4

 28/12/1400مورخ 704116/1400فهرست بهای واحد پایه رشته  آبخیزداری  و منابع طبیعی شماره  (5

 28/12/1400مورخ 705104/1400فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری شماره  (6

 
 

 

 

 تاریخ:                                                                             نام پیشنهاد دهنده: 

 نام و نام خانوادگي و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

زار و گبول این مناقصه قصه، مورد تمیید و مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناق        

 کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 

 سهناحیه – یک نطقهم-، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهرترمیم ، کاشت  احداث، پروههموضوع مناقصه :
ایط صه ، شراهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقامضاء کننده زیر پس از بررسی و آگ

ات و ول مقررمناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قب

ک و امی مدارتعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و به طور کلی تماسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، 

 شنهاد       اقصه پیاسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد من

 می نمایم که :

ــه -1 ــوع مناقص ــات موض ــغ  عملی ــا مبل ــوق را ب ــل ف ــروفک ــه ح ــال )ب ــدد(.............................................. ری ــه ع ــنهادی  )ب ( پیش

ـــا............................................................................................................................................................................................................  ل........ ری

 .انجام دهمجدول زیرمطابق با 

 

  )گل کاری( 1جدول سال  یکمبلغ 

  )نیروی انسانی( 2سال جدول  یکمبلغ 

  (و کاشت احداث، ترمیم) 3سال جدول  یکمبلغ 

 

 ، در پاکت )ج( قرار داده ام.اول پیوستابق با جدآنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و مدارک مناقصه مط -2

 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که: -3

ت هفت مدظرف  الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر

 روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ارهای کلیه ک ب( ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ ، کلیه ماشین آزت و تجهیزات ززم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و

 .موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم

 تمیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء زینفک این پیشنهاد محسوب می شود. -4

ن ا در ایاطالع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی ر -5

 خصوص ندارد .

 (بند )ک  منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوعتحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به  -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیم داشته ام.

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاد دهنده :

 پیشنهاد دهنده : آدرس و تلفن تماس

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(، خوانده شد، مورد قبول استمپنج )مرحلهسه ناحیه  –پروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه  یک 

 

13 

 آنالیز گل کاری -1جدول شماره 

 

 قیمت کل پیمانکار)ریال( قیمت واحد  پیمانکار )ریال( واحد تعداد شرح ردیف

1 
آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش کود، 

 f1تسطیح(،تهیه و کاشت همیشه بهار گلدانی 
  متر مربع 200

 

2 
آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش کود، 

 تسطیح(،تهیه و کاشت بنفشه ایرانی صندوقی
  متر مربع 200

 

3 
آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش کود، 

 تسطیح(، تهیه و کاشت اطلسی ایرانی صندوقی
  متر مربع 800

 

4 
آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش کود، 

 f1تسطیح(، تهیه و کاشت قرنفل گلدانی 
  متر مربع 200

 

5 
بستر)شامل پابیل ، پخش کود، آماده سازی 

 تسطیح(، تهیه و کاشت ناز ایرانی تک رنگ صندوقی
  متر مربع 2،500

 

6 
آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش کود، 

 گلدانی  f1تسطیح(،تهیه و کاشت اطلسی خارجی 
  متر مربع 800

 

7 

آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش کود، 

لدانی بذری تسطیح(،تهیه و کاشت شمعدانی گ

 f1هلندی 

  متر مربع 200
 

8 
آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش کود، 

 f1تسطیح(،تهیه و کاشت شب بو گلدانی 
  متر مربع 200

 

9 
آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش کود، 

 گلدانی  f1تسطیح(،تهیه و کاشت جعفری 
  متر مربع 200

 

10 
ود، آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش ک

 گلدانی  f1تسطیح(، تهیه و کاشت گازانیا 
  متر مربع 800

 

 به عدد: یک سال جمع کل
 

 به حروف:
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 (نفر 77تعداد نفرات : ) آنالیز نیروی انساني – 2جدول شماره 

 

 جمع هزینه ماهیانه )ریال( واحد هزینه درهرماه )ریال( واحد تعداد شرح ردیف

   نفر 2 کارشناس 1

   نفر 2 سرکارگر 2

   نفر 4 چمن زن و حاشیه زن 3

   نفر 5 هرس کار 4

   نفر 5 % 35اری حق شب ک -نگهبان 5

   نفر 4 % 15نگهبان )صبح، عصر شب( حق شیفت  6

   نفر 3 %22.5یفت شحق  -گشت موتوری 7

   نفر 3 % 15نگهبان حراست)صبح، عصر شب( حق شیفت  8

   رنف 2 کارگر تاسیساتي 9

   نفر 47 کارگر ساده 10

  دستگاه 1 خودرو جهت گشت زني دستگاه نظارت 11

   دستگاه  2 سه چرخه با راننده 12

13 
هرس) با  -خاور جک دار مربوط به کارهای باغباني 

 راننده(
  دستگاه 1

14 

خرید مواد شوینده و ضدعفوني کننده ) مایع دستشویي ، 

 های بهداشتي جرمگیر( و تخلیه سپتیک سرویس

 

  ماهانه

   کیلوگرم 70 کیسه زباله  15

16 
تامین کلیه  وسایل و ادوات و ابزارهای باغباني  ، کود 

 مایع، سموم و علف کش،روغن و بنزین ماشین آالت

وفق جدول برآورد حداقل وسایل و 

 ادوات
 

  طبق نظر کارفرما ردیف اول(1 6درصد  3.5اقالم فاکتوری    ) 17

 417.179.374 ماه شمسي 1 یای انگیزشي بعالوه کسوراتمزا 18

  سود پیمانکار )ریال(

  قیمت پیشنهادی یک ماه )ریال(

  قیمت پیشنهادی یک سال شمسي)ریال(

 * کسورات هر ردیف برای همان ردیف محاسبه گردد و قیمت کل درج گردد.

ت اشد پرداخپیشنهادی پیمانکار با ضریب افزایشی یا کاهشی باشد، پیمانکار مجاز نمی ب در خصوص ردیف های خاور و سه چرخه صرف نظر از اینکه قیمت **

در خصوص سه چرخ   ریال و 91.630.000مبلغ پیش بینی شده کارفرما در خصوص خاور کارفرما اجرا نماید.  اولیهدرخصوص این ردیف، به دستگاه را کمتر از قیمت 

 ریال می باشد. 53.900.000
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 لیز نیروی انسانيجدول آنا
 سرکارگر سرکارگر کارشناس کارشناس عنوان شغل 

 12/1388  1392/06  1392/05  1394/11  تاریخ استخدام  

 8 8 14 14 گروه شغلی  

  1،942،571            1،927،127            2،025،908            1،922،390             1401مزد روزانه سال  

  71،400                   71،400                   73،200                   73،200                  1401سال مزد سنوات  

  2،013،971             1،998،527           2،099،108             1،995،590            1401مزد مبنا سال  

  61،426،122          60،955،079          64،022،784         60،865،493       مزد ماهیانه  

  12،539،250          12،539،250            -                           4،179،750           حق اوزد  

  6،500،000               6،500،000               6،500،000               6،500،000              مسکن   

  8،500،000              8،500،000              8،500،000              8،500،000             بن  

  10،069،856          9،992،636           10،495،538         9،977،950          عیدی  

  17،309،712          17،176،973         42،096،702          40،020،699          اضافه کاری  

  5،034،928           4،996،318           5،247،769           4،988،975         روز 5/2سنوات 

     کفش و لباس  

    -                            -                            -                             -                          %15حق شیفت  

    -                            -                            -                             -                          %22.5حق شیفت  

    -                            -                            -                             -                          %35حق شب کاری  

    -                            -                            -                             -                         جمعه کاری  

    -                            -                            -                             -                         تعطیل کاری   

     ذخیره مرخصی  

  1،000،000                1،000،000                1،000،000                 1،000،000               ارزاق و پاداش  

  116،883               116،883               116،883               116،883              پاداش موردی  

     آزمایشات ادواری و سجل کیفری  

     بیمه 

     جمع کل
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 چمن زن چمن زن چمن زن چمن زن عنوان شغل 

 1393/03 1392/03 1394/01 1384/09 تاریخ استخدام  

 5 5 5 5 گروه شغلی  

 1،874،078 1،894،199 1،839،677 1،908،391  1401مزد روزانه سال  

 70،800 70،800 70،800 70،800  1401نوات سال مزد س 

 1،944،878 1،964،999 1،910،477 1،979،191  1401مزد مبنا سال  

 59،318،773 59،932،475 58،269،560 60،365،334 مزد ماهیانه  

 12،539،250 8،359،500 8،359،500 8،359،500 حق اوزد  

 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،724،389 9،824،996 9،552،387 9،895،956 عیدی  

 5،571،956 5،629،602 5،473،400 5،670،262 اضافه کاری  

 4،862،195 4،912،498 4،776،193 4،947،978  روز 5/2سنوات 

     کفش و لباس  

 - - - -  %15حق شیفت  

 - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - جمعه کاری  

 - - - - تعطیل کاری   

     ذخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 116،883 116،883 116،883 116،883 پاداش موردی  

     آزمایشات ادواری و سجل کیفری  

     بیمه

     جمع کل
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 هرس کار هرس کار هرس کار هرس کار هرس کار عنوان شغل

 1384/07 1384/01 1395/06 1395/03 1388/08 تاریخ استخدام

 5 5 5 5 5 گروه شغلی

 1،908،391 1،908،391 1،809،504 1،809،504 1،908،391 1401مزد روزانه سال 

 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 1401مزد سنوات سال 

 1،979،191 1،979،191 1،880،304 1،880،304 1،979،191 1401مزد مبنا سال 

 60،365،334 60،365،334 57،349،272 57،349،272 60،365،334 مزد ماهیانه

 12،539،250 12،539،250 - 4،179،750 8،359،500 حق اوزد

 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 مسکن

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن

 9،895،956 9،895،956 9،401،520 9،401،520 9،895،956 عیدی

 5،670،262 5،670،262 5،386،955 5،386،955 5،670،262 اضافه کاری

 4،947،978 4،947،978 4،700،760 4،700،760 4،947،978 روز 5/2سنوات 

      کفش و لباس

 - - - - - %15حق شیفت 

 - - - - - %22.5حق شیفت 

 - - - - - %35حق شب کاری 

 - - - - - جمعه کاری

 - - - - - تعطیل کاری

      ذخیره مرخصی

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش

 116،883 116،883 116،883 116،883 116،883 پاداش موردی

آزمایشات ادواری و سجل 

 کیفری
     

      بیمه

      جمع کل
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 نگهبان   نگهبان   نگهبان  نگهبان   نگهبان  عنوان شغل

  1388/11   1388/11   1391/01   1393/10   1387/07  تاریخ استخدام

 5 5 4 5 5 گروه شغلی

  1،908،391             1،908،391            1،898،854         1،839،677         1،908،391                  1401مزد روزانه سال 

  70،800                   70،800                  70،800                  70،800                 70،800                        1401مزد سنوات سال 

  1،979،191              1،979،191             1،969،654           1،910،477           1،979،191                   1401مزد مبنا سال 

  60،365،334         60،365،334        60،074،460          58،269،560       60،365،334              مزد ماهیانه

  12،539،250          8،359،500           8،359،500           4،179،750          4،179،750                 حق اوزد

  6،500،000               6،500،000              6،500،000              6،500،000             6،500،000                    مسکن

  8،500،000               8،500،000              8،500،000             8،500،000             8،500،000                    بن

  9،895،956           9،895،956          9،848،272         9،552،387        9،895،956                عیدی

  17،010،785           17،010،785          16،928،817        16،420،201          17،010،785                اضافه کاری

  4،947،978          4،947،978         4،924،136           4،776،193          4،947،978               روز 5/2سنوات 

      کفش و لباس

    -                             -                            -                            -                           -                                %15حق شیفت 

      -                            -                            -                           -                                %22.5حق شیفت 

  23،059،063          15،120،697          22،947،952        14،595،734       15،120،697                %35حق شب کاری 

  3،430،238             -                          3،413،709           3،311،147           3،430،238                جمعه کاری

  5،772،326             -                          5،744،512          5،571،922          5،772،326                تعطیل کاری

      ذخیره مرخصی

  1،000،000                 1،000،000                1،000،000                1،000،000               1،000،000                      ارزاق و پاداش

  116،883                116،883               116،883              116،883              116،883                     پاداش موردی

آزمایشات ادواری و 

 سجل کیفری
     

      بیمه

      جمع کل
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 نگهبان   نگهبان   نگهبان   نگهبان  عنوان شغل

  1395/06   1393/10   1393/10   1393/10  تخدامتاریخ اس

 5 5 5 5 گروه شغلی

  1،809،504            1،839،677           1،839،677           1،839،677        1401مزد روزانه سال 

  70،800                  70،800                   70،800                   70،800                1401مزد سنوات سال 

  1،880،304           1،910،477             1،910،477             1،910،477          1401مزد مبنا سال 

  57،349،272       58،269،560         58،269،560         58،269،560      مزد ماهیانه

  12،539،250         8،359،500            8،359،500            4،179،750         حق اوزد

  6،500،000              6،500،000               6،500،000               6،500،000            مسکن

  8،500،000             8،500،000              8،500،000              8،500،000           بن

  9،401،520            9،552،387          9،552،387          9،552،387       عیدی

  16،160،866          16،420،201            16،420،201            16،420،201         اضافه کاری

  4،700،760            4،776،193           4،776،193           4،776،193        روز 5/2سنوات 

     کفش و لباس

  8،602،391           8،740،434          8،740،434.02     8،740،434       %15حق شیفت 

 - - - - %22.5حق شیفت 

 - - - - %35حق شب کاری 

    -                          3،311،147             3،311،147             3،311،147          جمعه کاری

    -                          5،571،922            5،571،922            5،571،922         طیل کاریتع

     ذخیره مرخصی

  1،000،000                1،000،000                 1،000،000                 1،000،000              ارزاق و پاداش

  116،883              116،883               116،883               116،883            پاداش موردی

آزمایشات ادواری و 

 سجل کیفری
    

     بیمه 

     جمع کل
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 نگهبان   نگهبان   نگهبان    نگهبان   نگهبان   نگهبان  عنوان شغل

  1392/01   1399/02   1388/04   1395/06   1394/01   1395/08  تاریخ استخدام

 5 5 5 5 5 5 گروه شغلی

  1،927،127             1،617،273         1،908،391             1،809،504           1،839،677          1،758،050         1401مزد روزانه سال 

  70،800                   70،800                70،800                   70،800                 70،800                  70،800                1401مزد سنوات سال 

  1،997،927            1،688،073        1،979،191              1،880،304          1،910،477            1،828،850        1401مزد مبنا سال 

  60،936،779          51،486،217      60،365،334         57،349،272      58،269،560        55،779،921      مزد ماهیانه

  12،539،250          4،179،750         12،539،250          8،359،500          8،359،500           8،359،500        حق اوزد

  6،500،000               6،500،000            6،500،000               6،500،000             6،500،000              6،500،000            مسکن

  8،500،000               8،500،000           8،500،000              8،500،000            8،500،000             8،500،000           بن

  9،989،636           8،440،363        9،895،956           9،401،520           9،552،387         9،144،249        عیدی

  17،171،816           14،508،674      17،010،785           5،386،955        5،473،400           5،239،543       اضافه کاری

  4،994،818           4،220،182         4،947،978          4،700،760           4،776،193          4،572،125        روز 5/2سنوات 

       کفش و لباس

  9،140،517             7،722،933        9،054،800               -                           -                            -                       %15حق شیفت 

    -                             -                          -                           12،903،586        13،110،651           12،550،482      %22.5حق شیفت 

    -                             -                          -                             -                           -                            -                       %35حق شب کاری 

  3،462،710             2،925،686        3،430،238             -                         3،311،147            3،169،674        جمعه کاری

  5،826،970            4،923،277        5،772،326             -                         5،571،922           5،333،854      تعطیل کاری

       ذخیره مرخصی

  1،000،000                 1،000،000              1،000،000                 1،000،000               1،000،000                1،000،000             ارزاق و پاداش

  116،883                116،883            116،883               116،883             116،883              116،883            پاداش موردی

آزمایشات ادواری و 

 سجل کیفری
      

       بیمه

       جمع کل
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 کارگر   کارگر   کارگر   کارگر   کارگر تاسیساتی   کارگر تاسیساتی  عنوان شغل

 1395/06 1395/05 1395/06 1389/03 1395/06 1392/06 تاریخ استخدام

 4 4 4 4 6 6 گروه شغلی

 1،801،953 1،809،228 1،809،228 1،898،854 1،818،910 1،905،174 1401مزد روزانه سال 

 70،600 70،600 70،600 70،600 71،000 71،000 1401مزد سنوات سال 

 1،872،553 1،879،828 1،879،828 1،969،454 1،889،910 1،976،174 1401مزد مبنا سال 

 57،112،862 57،334،754 57،334،754 60،068،360 57،642،268 60،273،308 مزد ماهیانه

 4،179،750 - 8،359،500 4،179،750 8،359،500 8،359،500 حق اوزد

 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 مسکن

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن

 9،362،764 9،399،140 9،399،140 9،847،272 9،449،552 9،880،870 عیدی

 5،364،749 5،385،592 5،385،592 5،642،366 16،243،432 16،984،852 اضافه کاری

 4،681،382 4،699،570 4،699،570 4،923،636 4،724،776 4،940،435 روز 5/2سنوات 

       کفش و لباس

 - - - - - - %15حق شیفت 

 - - - - - - %22.5حق شیفت 

 - - - - - - %35حق شب کاری 

 - - - - - - جمعه کاری

 - - - - - - تعطیل کاری

       ذخیره مرخصی

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش

 116،883 116،883 116،883 116،883 116،883 116،883 پاداش موردی

آزمایشات ادواری و سجل 

 کیفری
      

       بیمه

       جمع کل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(، خوانده شد، مورد قبول استمپنج )مرحلهسه ناحیه  –پروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه  یک 

 

22 

 

 کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر عنوان شغل

 1394/03 1387/08 1388/01 1392/12 1395/06 1392/08 تخدامتاریخ اس

 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

 1،831،570 1،898،854 1،898،854 1،865،332 1،801،953 1،865،332 1401مزد روزانه سال 

 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 1401مزد سنوات سال 

 1،902،170 1،969،454 1،969،454 1،935،932 1،872،553 1،935،932 1401مزد مبنا سال 

 58،016،180 60،068،360 60،068،360 59،045،929 57،112،862 59،045،929 مزد ماهیانه

 - 16،719،000 12،539،250 8،359،500 - 8،359،500 حق اوزد

 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 مسکن

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن

 9،510،849 9،847،272 9،847،272 9،679،661 9،362،764 9،679،661 عیدی

 5،449،600 5،642،366 5،642،366 5،546،327 5،364،749 5،546،327 اضافه کاری

 4،755،425 4،923،636 4،923،636 4،839،830 4،681،382 4،839،830 روز 5/2سنوات 

       کفش و لباس

 - - - - - - %15حق شیفت 

 - - - - - - %22.5حق شیفت 

 - - - - - - %35حق شب کاری 

 - - - - - - جمعه کاری

 - - - - - - تعطیل کاری

       ذخیره مرخصی

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش

 116،883 116،883 116،883 116،883 116،883 116،883 وردیپاداش م

آزمایشات ادواری و 

 سجل کیفری
      

       بیمه 

       جمع کل
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 کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر عنوان شغل

 1397/07 1394/02 1395/06 1392/10 1398/02 1393/10 تاریخ استخدام

 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

 1،718،282 1،831،570 1،801،953 1،865،332 1،670،425 1،831،570 1401روزانه سال مزد 

 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 1401مزد سنوات سال 

 1،788،882 1،902،170 1،872،553 1،935،932 1،741،025 1،902،170 1401مزد مبنا سال 

 54،560،895 58،016،180 57،112،862 59،045،929 53،101،256 58،016،180 مزد ماهیانه

 - 8،359،500 12،539،250 8،359،500 - 12،539،250 حق اوزد

 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 مسکن

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن

 8،944،409 9،510،849 9،362،764 9،679،661 8،705،124 9،510،849 عیدی

 5،125،037 5،449،600 5،364،749 5،546،327 4،987،929 5،449،600 اضافه کاری

 4،472،204 4،755،425 4،681،382 4،839،830 4،352،562 4،755،425 روز 5/2سنوات 

       کفش و لباس

 - - - - - - %15حق شیفت 

 - - - - - - %22.5حق شیفت 

 - - - - - - %35شب کاری  حق

 - - - - - - جمعه کاری

 - - - - - - تعطیل کاری

       ذخیره مرخصی

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش

 116،883 116،883 116،883 116،883 116،883 116،883 پاداش موردی

آزمایشات ادواری و سجل 

 کیفری
      

       بیمه

       جمع کل
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 کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر عنوان شغل

 1394/12 1397/01 1392/12 1388/12 1394/01 1394/01 تاریخ استخدام

 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

 1،801،953 1،718،282 1،865،332 1،898،854 1،831،570 1،831،570 1401مزد روزانه سال 

 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 1401وات سال مزد سن

 1،872،553 1،788،882 1،935،932 1،969،454 1،902،170 1،902،170 1401مزد مبنا سال 

 57،112،862 54،560،895 59،045،929 60،068،360 58،016،180 58،016،180 مزد ماهیانه

 - 8،359،500 8،359،500 - 4،179،750 8،359،500 حق اوزد

 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 6،500،000 مسکن

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن

 9،362،764 8،944،409 9،679،661 9،847،272 9،510،849 9،510،849 عیدی

 5،364،749 5،125،037 5،546،327 5،642،366 5،449،600 5،449،600 اضافه کاری

 4،681،382 4،472،204 4،839،830 4،923،636 4،755،425 4،755،425 روز 5/2سنوات 

       کفش و لباس

 - - - - - - %15حق شیفت 

 - - - - - - %22.5حق شیفت 

 - - - - - - %35حق شب کاری 

 - - 3،355،264 - - - جمعه کاری

 - - 5،646،161 - - - تعطیل کاری

       ذخیره مرخصی

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش

 116،883 116،883 116،883 116،883 116،883 116،883 پاداش موردی

آزمایشات ادواری و 

 سجل کیفری
      

       بیمه

       جمع کل
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 کارگر   کارگر   کارگر   کارگر   کارگر   کارگر  عنوان شغل

  1395/06   1396/02   1390/01   1394/01   1388/11   1396/07  تاریخ استخدام

 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

  1،801،953           1،758،050          1،898،854        1،831،570             1،898،854        1،758،050         1401مزد روزانه سال 

  70،600                  70،600                  70،600                  70،600                     70،600                  70،600                 1401مزد سنوات سال 

  1،872،553         1،828،650          1،969،454          1،902،170               1،969،454          1،828،650         1401مزد مبنا سال 

  57،112،862        55،773،821      60،068،360         58،016،180            60،068،360         55،773،821     مزد ماهیانه

  8،359،500          8،359،500          8،359،500          8،359،500             4،179،750          8،359،500         حق اوزد

  6،500،000              6،500،000             6،500،000             6،500،000                6،500،000             6،500،000            مسکن

  8،500،000             8،500،000            8،500،000            8،500،000               8،500،000            8،500،000           بن

  9،362،764          9،143،249          9،847،272        9،510،849             9،847،272        9،143،249         عیدی

  5،364،749         5،238،970         5،642،366         5،449،600             5،642،366         5،238،970        اضافه کاری

  4،681،382         4،571،625         4،923،636         4،755،425           4،923،636         4،571،625        روز 5/2سنوات 

       کفش و لباس

    -                           -                           -                           -                              -                           -                        %15حق شیفت 

    -                           -                           -                           -                              -                           -                        %22.5حق شیفت 

    -                           -                           -                           -                              -                           -                        %35حق شب کاری 

    -                           -                           -                           -                              -                           -                        جمعه کاری

    -                           -                           -                           -                              -                           -                        تعطیل کاری

       ذخیره مرخصی

  1،000،000               1،000،000               1،000،000               1،000،000                  1،000،000               1،000،000              ارزاق و پاداش

  116،883              116،883             116،883             116،883                116،883             116،883            پاداش موردی

آزمایشات ادواری و 

 سجل کیفری
      

       بیمه

       جمع کل
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 کارگر   کارگر   ر کارگ  کارگر   کارگر   کارگر  عنوان شغل

  1392/07   1395/06   1394/10   1387/08   1395/06   1395/01  تاریخ استخدام

 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

  1،885،083         1،801،953           1،801،953           1،898،854        1،801،953           1،801،953           1401مزد روزانه سال 

  70،600                  70،600                  70،600                  70،600                  70،600                  70،600                  1401زد سنوات سال م

  1،955،683         1،872،553         1،872،553         1،969،454          1،872،553         1،872،553         1401مزد مبنا سال 

  59،648،336      57،112،862        57،112،862        60،068،360         57،112،862        57،112،862        مزد ماهیانه

  8،359،500            -                         12،539،250        8،359،500            -                         8،359،500          حق اوزد

  6،500،000             6،500،000             6،500،000             6،500،000             6،500،000             6،500،000             مسکن

  8،500،000             8،500،000             8،500،000             8،500،000            8،500،000             8،500،000             بن

  9،778،416         9،362،764         9،362،764         9،847،272        9،362،764         9،362،764         عیدی

  5،602،912           5،364،749         5،364،749         5،642،366         5،364،749         5،364،749         اضافه کاری

  4،889،208         4،681،382         4،681،382         4،923،636         4،681،382         4،681،382         روز 5/2سنوات 

       کفش و لباس

    -                           -                           -                           -                           -                           -                         %15حق شیفت 

    -                           -                           -                           -                           -                           -                         %22.5حق شیفت 

    -                           -                           -                           -                           -                           -                         %35حق شب کاری 

    -                           -                           -                           -                           -                         3،245،418         جمعه کاری

    -                           -                           -                           -                           -                         5،461،314          تعطیل کاری

       ذخیره مرخصی

  1،000،000               1،000،000               1،000،000               1،000،000               1،000،000               1،000،000               ارزاق و پاداش

  116،883              116،883              116،883              116،883             116،883              116،883              پاداش موردی

آزمایشات ادواری و 

 سجل کیفری
      

       بیمه

       جمع کل
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 کارگر   کارگر   کارگر   کارگر   کارگر   کارگر  عنوان شغل

  1393/10   1393/08   1394/10   1393/01   1393/06   1397/04  تاریخ استخدام

 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

  1،831،570           1،831،570           1،801،953           1،865،332          1،865،332          1،718،282        1401مزد روزانه سال 

  70،600                  70،600                  70،600                  70،600                   70،600                  70،600                1401مزد سنوات سال 

  1،902،170             1،902،170             1،872،553         1،935،932           1،935،932          1،788،882      1401مزد مبنا سال 

  58،016،180         58،016،180         57،112،862        59،045،929        59،045،929        54،560،895     مزد ماهیانه

    -                         12،539،250         12،539،250          -                          8،359،500          4،179،750         حق اوزد

  6،500،000             6،500،000              6،500،000             6،500،000              6،500،000              6،500،000            مسکن

  8،500،000             8،500،000             8،500،000             8،500،000             8،500،000             8،500،000           بن

  9،510،849          9،510،849           9،362،764         9،679،661           9،679،661           8،944،409        عیدی

  5،449،600           5،449،600           5،364،749         5،546،327         5،546،327         5،125،037         اضافه کاری

  4،755،425        4،755،425         4،681،382         4،839،830         4،839،830         4،472،204        روز 5/2سنوات 

       کفش و لباس

    -                           -                           -                           -                            -                           -                       %15حق شیفت 

    -                           -                           -                           -                            -                           -                       %22.5حق شیفت 

    -                           -                           -                           -                            -                           -                       %35حق شب کاری 

    -                           -                           -                           -                            -                           -                       جمعه کاری

    -                           -                           -                           -                            -                           -                       تعطیل کاری

       ذخیره مرخصی

  1،000،000               1،000،000               1،000،000               1،000،000                1،000،000               1،000،000             ارزاق و پاداش

  116،883              116،883              116،883              116،883              116،883              116،883            پاداش موردی

آزمایشات ادواری و 

 سجل کیفری
      

       بیمه

       جمع کل
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 کارگر   کارگر   کارگر   کارگر  عنوان شغل

  1395/06   1393/10   1393/10   1395/06  تاریخ استخدام

 4 4 4 4 گروه شغلی

  1،801،953                1،831،570           1،831،570           1،801،953          1401مزد روزانه سال 

  70،600                       70،600                  70،600                   70،600                 1401مزد سنوات سال 

  1،872،553              1،902،170             1،902،170             1،872،553        1401مزد مبنا سال 

  57،112،862             58،016،180         58،016،180          57،112،862       مزد ماهیانه

  12،539،250               -                         4،179،750           8،359،500         حق اوزد

  6،500a.000              6،500،000             6،500،000                  6،500،000             مسکن

  8،500،000                 8،500،000             8،500،000             8،500،000            بن

  9،362،764              9،510،849          9،510،849           9،362،764         عیدی

  5،364،749             5،449،600           5،449،600           5،364،749        اضافه کاری

  4،681،382              4،755،425        4،755،425         4،681،382        روز 5/2سنوات 

     فش و لباسک

    -                                -                           -                            -                        %15حق شیفت 

    -                                -                           -                            -                        %22.5حق شیفت 

    -                                -                           -                            -                        %35حق شب کاری 

    -                                -                           -                            -                        جمعه کاری

    -                                -                           -                            -                        تعطیل کاری

     ذخیره مرخصی

  1،000،000                    1،000،000               1،000،000                1،000،000              ارزاق و پاداش

  116،883                  116،883              116،883              116،883             پاداش موردی

آزمایشات ادواری و سجل 

 کیفری
    

     بیمه 

     جمع کل
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 کارگر کارگر کارگر عنوان شغل

 1394/01 1392/09 1399/01 تاریخ استخدام

 4 4 4 گروه شغلی

 1،831،570 1،865،332 1،611،422 1401مزد روزانه سال 

 70،600 70،600 70،600 1401مزد سنوات سال 

 1،902،170 1،935،932 1،682،022 1401مزد مبنا سال 

 58،016،180 59،045،929 51،301،674 مزد ماهیانه

 20،898،750 12،539،250 - حق اوزد

 6،500،000 6،500،000 6،500،000 مسکن

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن

 9،510،849 9،679،661 8،410،110 عیدی

 5،449،600 5،546،327 4،818،890 اضافه کاری

 4،755،425 4،839،830 4،205،055 روز 5/2سنوات 

    کفش و لباس

 - - - %15حق شیفت 

 - - - %22.5حق شیفت 

 - - - %35حق شب کاری 

 - - - جمعه کاری

 - - - تعطیل کاری

    ذخیره مرخصی

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش

 116،883 116،883 116،883 پاداش موردی

    آزمایشات ادواری و سجل کیفری

    بیمه

    جمع کل
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 ناحیه سه –اهشهر منطقه یک : آنالیزعملیات احداث، ترمیم و کاشت فضای سبز بندرم3جدول شماره 

 

 قیمت کل پیشنهادی)ریال( قیمت واحد پیشنهادی)ریال( واحد مقدار شرح  ردیف

1 
بوته کنی در زمین های پوشیده شده از بوته و  

 خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات 
   متر مربع   154058

2 
تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده) به  

 ا( با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی جز شیروانی ه
   متر مربع   157658

3 

کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف  

و حمل  Iمتر در زیمن نوع  4تمام شده کمتر از 

متر از مرکز ثقل  50مواد حاصله از آن تا فاصله 

 برداشت و توده کردن 

2062.75 
 

 مترمکعب 
  

4 

ریختن خاک کندن زمین در زمین های خاکی و 

های کنده شده به کنار محل مربوط بصورت 

 دستی

   مترمکعب 600

5 

کندن زمین در زمین های سنگی و ریختن خاک 

های کنده شده به کنار محل مربوط بصورت 

 دستی

   مترمکعب 30

6 

کندن زمین در زمین های خاکی  با بولدوزر یا 

 20وسایل مشابه و حمل مواد حاصله  تا فاصله 

 مرکز ثقل برداشت و توده کردن متر از

   مترمکعب 1200

7 

کندن زمین در زمین های سنگی با بولدوزر یا 

 20وسایل مشابه و حمل مواد حاصله  تا فاصله 

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن

   مترمکعب 40

8 

حمل نخاله های حاصل از خاکبرداری و متریال 

ن به محل تامین شده توسط کارفرما از محل تامی

 مصرف

   مترمکعب 7249

9 
بیل زدن ، بر گرداندن خاک، پوک کردن و آماده 

 سانتیمتر 30کردن خاک به عمق حداکثر 
   متر مربع 2600

10 

پخش و تسطیح خاک ، کود و ماسه های ریخته 

شده در خاکریزها بصورت زیه زیه در هر عمق و 

ال ارتفاع به ییر از پی ها ، گودها، ترانشه ها و کان

 ها

   مترمکعب 2240

11 
ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی 

 شده با رگاله مناسب در محل های تعیین شده
   مترمکعب 576

12 
طیح و رگاله سطوح خاکریزی و خاکبرداری تس

 دپیها ،گودها و کانالها که با ماشین انجام شده باش
   مترمربع 2000
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13 
آبشویی خاک های شور تا انطباق آن با خاک از 

 نوع درجه دو
   مترمربع 5600

14 
سانتیمتر  150*150تهیه متریال و ساخت منهول 

 به همراه دال بتنی
   عدد 3

15 
سانتیمتر  100*100تریال و ساخت منهول تهیه م

 به همراه دال بتنی
   عدد 25

16 
سانتیمتر به  80*80تهیه متریال و ساخت منهول 

 همراه دال بتنی
   عدد 25

17 

تخریب و باز سازی بتن مسلح)شامل برش 

آسفالت، تخریب آسفالت، خاکبرداری 

دستی،تخریب بتن مسلح و بتن ریزی با بتن عیار 

 گرم/ مترمکعب(  ()کیلو300

   مترمکعب 2

18 

تخریب و باز سازی بتن ییر مسلح )شامل برش 

آسفالت، تخریب آسفالت، خاکبرداری 

دستی،تخریب بتن ییر مسلح و بتن ریزی با بتن 

 )کیلوگرم/ مترمکعب(  (300عیار 

   مترمکعب 30

19 
به  1.5*1.5ساخت فنداسیون پمپ به ابعاد 

 متر 0.7ضخامت 
   عدد 5

20 

سانتیمتری 30تهیه و اجرای جدول بتنی کشیده 

شامل خاکبرداری، تهیه و اجرای بتن مگر و 

ماهیچه پشت و حمل نخاله های مازاد به محدوده 

 تعیین شده توسط کارفرما

   متر طول 120

21 

سانتیمتری  50تهیه و اجرای جدول بتنی ایستاده 

شامل خاکبرداری، تهیه و اجرای بتن مگر و 

پشت و حمل نخاله های مازاد به محدوده ماهیچه 

 تعیین شده توسط کارفرما

   متر طول 120

22 
 1*1.2تهیه متریال و ساخت اتاقک پمپ به ابعاد

 متر به همراه رنگ آمیزی 1متر به ارتفاع 
   عدد 5

23 
تهیه و خرید  و کاشت پاجوش نخل استعمران 

 کیلویی 30-20
   نفر 1700

24 

سانتیمتر در  60و به عمق  70کندن چاله به قطر 

زمین نرم بمنظور کشت نهال و ریختن خاک کنده 

 شده به کنار یا اطراف چاله.

   چاله  1700

   مترمربع 1800 تهیه و خرید چمن لقمه ای از نوع برموداگراس 25

   مترمربع 3600 کاشت چمن لقمه ای 26

   مترمربع 2000 کاشت چمن بذری 27

28 
فاری، لوله گذاری و برگشت بارگیری، حمل،ح

 50تا    20قطر اتیلن، بهخاک لوله های پلی
   متر طول 800
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 متر. 0/75میلیمتر و عمق ترانشه تا 

29 

بارگیری، حمل، حفاری، لوله گذاری و برگشت 

میلیمتر و  63قطر اتیلن، بهخاک لوله های پلی

 متر. 0/75عمق ترانشه تا 

   متر طول 3000

30 

مل،حفاری، لوله گذاری و برگشت بارگیری، ح

میلیمتر و  75قطر اتیلن، بهخاک لوله های پلی

 متر. 0/75عمق ترانشه تا 

   متر طول 150

31 

بارگیری، حمل،حفاری، لوله گذاری و برگشت 

میلیمتر و  90قطر اتیلن، بهخاک لوله های پلی

 متر. 1عمق ترانشه تا 

   متر طول 3800

32 

، لوله گذاری و برگشت بارگیری، حمل،حفاری

میلیمتر و  110قطر اتیلن، بهخاک لوله های پلی

 متر. 6/0عمق ترانشه تا 

   متر طول 100

33 

بارگیری، حمل، حفاری، لوله گذاری و برگشت 

 160قطر خارجی خاک لوله های پی وی سی، به

 متر.25/1میلیمتر و عمق ترانشه تا 

   متر طول 250

34 

ش های عمیق با لوله حفاری و  اجرای زهک

میلیمتر با  200خرطومی مشبک یا مشابه تا  قطر 

سانتیمتر و  60و تا  50ترانشه به عرض بیش از 

 سانتیمتر با ترنچر 200عمق  تا 

   متر طول 2400

 

 ** کسورات هر ردیف برای همان ردیف محاسبه گردد و قیمت کل درج گردد.
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 سهناحیه  – یکترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه احداث، پروهه ناقصه: مربوط به م

آن قسـمت از  قـرارداداین پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 

ربوط بـه شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی م 21صه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده عملیات موضوع قرارداد مناق

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 

 ه بیمههزین مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و ییره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است.

یسر نشـود تـا دیگر این امر مهمچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت 

یمان راسـاً در پشرایط عمومی  21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  3حداکثر 

ه مسـئول عملیات انجام شده آسیب وارد نماید ایـن پیشـنهاد دهنـداین مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خالل حوادث سوئی پیشامد نماید که به 

 خسارات ناشی می باشد.

 

 دهنده: پیشنهاد      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 

 «تعهــد نامــه» 

عهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه ت    ثبت شده به شماره                                                        شرکت                                                 

ماره )ش هیمت وزیران 11/12/81و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران مصوب جلسه مورخ 

ت نموده بر حسب دعوت شرک سهناحیه  –یکحفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه ترمیم ، کاشت، احداث، پروهه برای مناقصه  هـ( 23251ت /48013

 ن نامه مذکورفاد آئیمخود را با  و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا

گاه شد و دستنتطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن 

فاد قد قرارداد مرر برای عنمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقاجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده 

 اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

تضـمین  ومنعقـد ننمـوده  شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شـرکت     

 مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

 

 

 

 و امضاء صاحبان امضاء مجاز محل مهر     سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز                                                                      

 رکت برای اسناد تعهد آورش                       شرکت برای اسناد تعهد آور                                                                                                     
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 برگ شماره یک( ) کار

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 ن تعهد می نمایدبرابر مبلغ                    ریال تضمی                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار  اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             یه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا مشارٌال در پایگاه اطالع رسانی مناقصات/ معامالت درج شده و

 سوی  مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از                                              میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

حواله                              در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ،

 بپردازد. کرد                                               

 معتبر می باشد.                                                                   انت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز   مدت اعتبار این ضم     

کـه                                       نتوانـد یـا  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی                                            این مدت بنا به درخواست کتبی       

 هرا موفـق بـ                                             موجب این تمدیـد را فـراهم نسـازد  و                                            نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                               نماید ،    نتمدید 

 پرداخت کند.                                           

د ، خود بـه خـود باطـل و از درجـه مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسی                                             چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 در صورت ضـبط هد بود.درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرازنتشار میسر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع نام کارفرما/ذینفع

 رما/ذینفعنام کارف

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام ضامن

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست.(، خوانده شد، مورد قبول ام  پنج)مرحله  سهناحیه  –یم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه  یک پروژه:احداث،  ترم

 

35 

 نمـونـه مـوافقت نــامــه فصـل دوم
ی و دیگر مـدارک الحـاقی یط عمومبه            شماره     مورخ      همراه شرا  م  پنج و آگهی مناقصه مرحله 14/01/1401مورخ  ش/18این موافقت نامه به استناد مجوز شماره شماره       

به نشانی کـوی  )شهردار( حسین صفریفی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی  1401/آن که یک مجموعه ییرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در           تاریخ   /     

ر این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شـرکت                       بـه شـماره ثبـت               بـه دکه  06152339114-16ساختمان مرکزی شهرداری به تلفن  – 3فاز  –انقالب 

که در اسناد و مدارک این  ات و شرایطیمقرر ود ، از سوی دیگر ، طبقنمایندگی                           به شماره ملی                و شماره تلفن            که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می ش

 پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

 سهناحیه  –  یکترمیم ، کاشت ، داشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه  احداث پروهه : موضوع:  1ماده 

 ج: شرح مختصری از پروژه : 

 که شامل موارد ذیل می باشد: سهناحیه  –بز بندرماهشهر منطقه یکانجام عملیات احداث، ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای س

 تجهیز کارگاه (1

و کـارگر  تانکرهای سـیارآبیاری فضای سبز منطقه تحت پیمان با استفاده از شیلنگ و شیرهای برداشت ، سیستم آبیاری قطره ای، آبپاش های ثابت و نیمه متحرک و یا  (2

 ر.درصورت عدم وجود سیستم آبیاری تحت فشا

 ره چکان ها .ا و یا نقص قطمرتفع نمودن هرگونه نقص درسیستم آبیاری در هنگام مواجهه با خرابی آبپاش ها ، شیرخودکارها ، هانترها و یا خرابی و یا پارگی شیلنگ ه (3

 ای هرز.کنترل مستمر مسیر کانال ها و جوی های آبرسانی در پارک و پاکسازی آن ها  از هرگونه نخاله، زباله و یا علف ه (4

 ترمیم  تشتک های آبخور درختان و درختچه ها و نهرهای آبرسانی در طول مدت آبیاری به منظور جلوگیری از هرز روی آب.  (5

داشـته نوزش باد وجود انجام عملیات سم پاشی علیه آفات درختان ، چمن، درختچه ها ، گیاهان پوششی، گلکاری ها با رعایت کامل اصول ایمنی در شب به هنگامی که  (6

 باشد و پس از دریافت دستور از دستگاه نظارت. 

فاده از نظارت بـا اسـت انجام عملیات تغذیه گیاهی و کوددهی درختان و درختچه های زینتی ،چمن، گیاهان پوششی، گلکاری ها پس از دریافت ابالییه از جانب دستگاه (7

 کود مناسب و بکارگیری دستورالعمل کارخانه سازنده .

رچین ها  با هدف پاکسازی از وجـود بوته ها و پ -ی هرز اطراف درختان بالغ و کهنسال و همچنین علف های داخل شاخه های درختان جوان و درختچه هاوجین علف ها (8

 هرگونه رویش علف نابجا و مزاحم به صورت مستمر .

 با فرا رسیدن فصل گرما.پوشش کلیه درختان با برگ نخل و یا گونی کنفی به منظور جلوگیری از تلف شدن درختان  (9

         ظـارت تعیـین     ر را دسـتگاه نسرزنی درختان به جهت جلوگیری از رشد بی رویه و ایجاد خطرات احتمالی با استفاده از ماشین آزت ززم )میزان و مقدار و زمان انجام کا (10

 می کند(.

 و رشد هر درخت، به صورت ماهیانه . هرس کاری سبک درختان در صورت نیاز و با توجه به شرایط آب و هوایی (11

 جمع آوری ، بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات حاصل از انجام کار در محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت، پس از هر بار هرس در هر روز کاری. (12

کارفرما ) مشروط به اینکه که خشک شـدن درخـت بازکاشت درختان و درختچه های زینتی خشکیده و از بین رفته در فضاهای طراحی شده جهت کشت مطابق با نظر  (13

 ناشی از عدم سازگاری نباشد(. 

 متر در کنار درختان و درختچه ها پس از کشت نهال.  5/1سانتی متری با ارتفاع  2×2استفاده از  قیم های چوبی )چهار تراش (  (14

  ل دستگاه نظارت.زه و کیفیت مورد تمیید دستگاه نظارت پس از دریافت ابالییه و دستورالعمکاشت نهال با استفاده از گونه های سازگار با منطقه و متناسب با نوع ، اندا (15

 جمع آوری روزانه برگ های خزان یافته و سایر زوائد گیاهی از محدوده تحت پیمان. (16

 حذف علف های هرز رویش یافته در گلکاری و گیاهان پوششی بصورت مستمر.  (17

 وزانه .رسریع سرشاخه های ناشی از انجام هرس و همچنین سایر مواد زاید برجای مانده از وجین و واکاری، پس از پایان عملیات جمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه  (18

 هرس درختان و درختچه های منطقه تحت پیمان مطابق با شکل ، نوع ، ارتفاع و فرم تعیین شده توسط دستگاه نظارت. (19

ودری شـکل بـر ری مکانیزه اجرا نشده است  با استفاده از سرآبپاشی که دارای منافذ ریز باشد، به گونه ای که  آب به صورت پآبیاری چمن ها در مناطقی که سیستم آبیا (20

 روی چمن ها پاشیده شود.

 آبیاری چمن ها به طور روزانه و به میزان مناسب با  توجه به درجه حرارت هوا به طوری که هیچگاه چمن دچار خشکی و پژمردگی نشود. (21

ن چمـن سانتی متر نگه داشته شده و از به بذر نشست 5تا  4چمن زنی مرتب و متناسب با  میزان رشد چمن ها به طوری که همیشه ارتفاع چمن ها از سطح خاک در حد  (22

 جلوگیری به عمل آید.

 کوتاه نمودن چمن حاشیه جاده و یا تمسیسات مجاور با استفاده از حاشیه زن های موتوری.  (23

 ن در فصل سرد سال روی چمن خشک و انجام آبیاری بالفاصله پس از کود دهی. کودپاشی چم (24

و  سانتی متر( پس از ابالغ کارفرما ، به منظور تقویـت و رشـد چمـن 3پوشش سطح چمن با قشر نازکی از مخلوط خاک نباتی سرند شده و کود دامی پوسیده) ضخامت  (25

 فرسایش و خشکیدگی ریشه چمن . پرکردن ناهمواری های سطح چمن و جلوگیری از بروز 

 اجرای عملیات وجین و ریشه کنی علف های هرز داخل چمن ها بصورت مستمر و قبل از به گل نشستن و بذر دهی. (26

 واکاری قسمت هایی از چمن که در اثر عوامل مختلف از بین رفته و فرسایش یافته اند با استفاده از چمن مریوب و عاری از علف های هرز. (27

 در خصوص  کشت جدید ، واکاری، لکه گیری چمن  پس از دریافت دستور کتبی از کارفرما و مطابق مشخصات فنی کاشت چمن.اقدام  (28

 سانتی متر به منظور ترمیم چمن کشت شده . 40-30حذف بقایای چمن قبلی تا عمق  (29
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 عملیات آماده سازی بستر به منظور کشت جدید چمن. اجرای کلیه عملیات آماده سازی بستر کاشت شامل خاکریزی ، رگاله ، یلطک زنی و سایر  (30

 آبیاری مستمر و روزانه گلکاری و گیاهان پوششی . (31

مـودن نه هـا ، اضـافه آماده سازی  بستر کاشت گل و گیاه پوششی شامل : پابیل نمودن بستر، خرد کردن کلوخه ها و شن کش نمودن بستر و تخلیه نخاله ها و سنگریز (32

 انی.ماسه بادی و کود حیو

 واکاری نشاهای از بین رفته با استفاده از  نشاهای سالم و مریوب مشابه و پس از دریافت ابالییه از دستگاه نظارت. (33

 بارگیری و حمل و باراندازی تمامی نهاده های مصرفی تامین شده توسط کارفرما، از محل انبار به محل مصرف.  (34

 ر محدوده تحت پیمان بصورت روزانه. نظافت ، پاکسازی و تخلیه سطل های زباله موجود د (35

 تممین سوخت، راننده و وسایل یدکی کلیه ماشین آزت بصورت روزانه. (36

ب شویی ، آپخش ماسه ،  انجام کلیه عملیات  مورد نیاز جهت چمن کاری و توسعه فضای سبز شامل : شوره برداری ، خاکبرداری، نخاله برداری، خاک ریزی ، کودپاشی ،  (37

 ی موجود .نن ، نصب پمپ ، لوله کشی و نصب اتصازت مربوطه، چمن کاری و کاشت نهال، پس از دریافت ابالییه از کارفرما و با استفاده از نیروی انساساخت فنداسیو

 تممین تمامی ابزار آزت و وسایل بایبانی مطابق جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات )فصل شرایط خصوصی( . (38

 رت روزانه و کیسه گیری ززم جهت گذاشتن در محل مناسب برای بارگیری و حمل به خارج از محدوده شهر. جمع آوری زباله ها به صو (39

 بارگیری و حمل کلیه ضایعات بایی و نخاله ها به خارج از محدوده شهر و تخلیه در محلی که دستگاه نظارت مشخص می نماید. (40

 زهکش فضای سبز.ها و مسیرهای زیروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها، منهول (41

 برچیدن کارگاه (42

 توضیحات:

 ت این کـار بـه ویهزینه ای باب پاکسازی محل اجرای پروهه از نخاله و مواد حاصل از انجام کار و بارگیری و حمل آن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پیمانکار بوده و (1

 پرداخت نمی گردد.

ا دریافـت رد پیمانکار موظف است ابتدا طی مراحل قانونی از سوی مراجع ذیصالح و ادارات مربوطه مجوزهای ززم جهت حفاری مرتبط با انجام کارهای موجود در قراردا (2

 نموده و سپس اقدام به حفاری نماید.

 لحاظ خواهد شد.  1جرائم عدم اجرای مفاد قرارداد وفق پیوست شماره  (3

 کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. (4

 زء آن چه بدان تصریح شده برای پیمانکار ایجاد هیچ گونه حقی نمی نماید.این قرارداد ج (5

یمانکـار پالغ مـی گـردد. به طور کلی ساعت و زمان اجرای عملیات موضوع پیمان طبق برنامه ای خواهد بود که توسط دستگاه نظارت و از طریق کارفرما به پیمانکار ابـ (6

 عملیات در شب و روز برای ساکنین و مؤسسات مجاور مزاحمتی ایجاد نکند. متعهد است ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای

 در صورت نیاز به انجام کارهای گروهی پیمانکار موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت کارگران را به محل مورد نظر منتقل نماید. (7

 فعالیت های خدماتی محوله نسبت به جمـع آوری و جاروکشـی و پاکسـازی کامـل پیمانکار موظف است پس از انجام عملیات هرس کاری ، نظافت و رنگ آمیزی و کلیه (8

 یمه خواهد شد.محیط از ضایعات حاصله قبل از پایان وقت کاری همان روز اقدام و ضایعات را به بیرون از پارک منتقل نماید ، در ییر این صورت مشمول جر

عمیـر    در محدوده پیمان و فضای سبز بر عهده پیمانکار می باشد. )شامل : نظافت و ضـدعفونی روزانـه ، ت حفظ و نگهداری و نظافت مستمر سرویس های بهداشتی واقع (9

 لوله ها و شیشه های شکسته ، تعویض شیرآزت ، تهیه صابون مایع و تخلیه چاه سرویس های بهداشتی(

قـرار گرفتـه  قرارداد را به نحو مطلوب به طوری که مورد تمیید کارفرما و دستگاه نظارتپیمانکار متعهد است کلیه کارهای موضوع پیمان مطابق شرح کار مندرج در متن  (10

 باشد انجام دهد و در صورت قصور در این خصوص ، مطابق شرایط پیش بینی شده  در متن قرارداد با پیمانکار رفتار خواهد شد.

 که موجب شکسته شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسـیرهای تـردد مـی گـردد، درصورت بروز شرایط خاص )وزش بادهای شدید ، طوفان ، بارندگی و ...( (11

 پیمانکار می بایست با نظر کارفرما در طول شبانه روز گروه های کاری ززم را در سطح منطقه به عنوان کشیک کاری استفاده نماید.

 بایبانی به محلی که کارفرما تعیین نموده به عهده پیمانکار می باشد.جمع آوری ، تمیز کردن محل و انتقال ضایعات ناشی از کار در امور  (12

هـای  ی بایسـت هزینـهدر معابر عمومی و سایر مناطق که جزء تعهدات پیمانکار می باشد بارگیری و حمل ضایعات بایی منازل مسکونی برعهده پیمانکار می باشد و مـ (13

 مربوطه را در مبلغ خود لحاظ نماید.

 رهای فاضالب داخل سرویس های بهداشتی و تخلیه سپتیک فاضالب به عهده پیمانکار است.رفع گرفتگی مسی (14

 حفاظت و نگهداری از ابنیه و شیرآزت و کلیه لوازم موجود در سرویس های بهداشتی به عهده پیمانکار است. (15

 احشام ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پیمانکار می باشد. نگهداری و مراقبت از پارک ها و فضای سبز در محدوده عملیاتی به منظور جلوگیری از ورود (16

تگاه وی کارفرما و دسه اعالمی از سپیمانکار مجاز نمی باشد ساعات استفاده مردم از فضای سبز محدوده قرارداد را ، رأساً تعیین نماید و در این باره بایستی بر طبق برنام (17

 نظارت عمل نماید.

 ، گلدانی ، صندوقی بذری در محل خزانه ، بذر مستقیم و گیاه پوششی(به عهده کارفرما می باشد. تعیین نوع کاشت )گل فصلی (18

و است  عهده پیمانکارکلیه پمپ ها صحیح و سالم تحویل پیمانکار داده می شوند و رفع مشکل خرابی پمپ و تعمیر پمپ های منطقه تحت پیمان در طول مدت پیمان به  (19

 د ناظر در قالب اقالم فاکتوری پرداخت خواهد شد.هزینه مربوطه پس از تمیی

افـت خواهـد کار اخطـار دریدرصورت عدم ارائه فیش حقوقی به کارگران و دستگاه نظارت در ماه اول به پیمانکار تذکر داده خواهد شد در صورت تکرار در ماه بعد پیمان (20

 رج در پرونده خواهد شد.کرد و درصورت رخ دادن این امر، بار سوم پیمانکار مشمول اخطار و د
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 پیمانکار موظف است با هر صورت وضعیت ارسالی، لیست کلیه کارگران مربوط به همان ماه با روزهای کارکرد را تهیه و ارائه نماید. (21

 فضای سبز تحویل می گردد. در صورت اضافه شدن وسایل بازی ، با هماهنگی دستگاه نظارت و تنظیم صورتجلسه فی مابین ، وسایل به پیمانکار حفظ و نگهداری (22

 باشد به عهده پیمانکار است. پیمانکارهرگونه خسارت وارده ناشی از آتش سوزی که بر اثر یفلت نیروهای  (23

ای ل هـگذاری در سـطپیمانکار موظف است به صورت روزانه جهت جمع آوری زباله های پارک ها و حفظ نظافت و بهداشت محیط نسبت به تممین کیسه زباله ززم و کار (24

 دام نماید.زباله مستقر در محدوده پیمان اقدام نموده و در زمان ززم نسبت به جمع آوری آن ها و انتقال به محل مناسب که کارفرما تعیین نموده اق

 ا در اختیار داشته باشد.پیمانکار می بایست در هنگام هرس و سرزنی درختان از چهارپایه مناسب استفاده نماید و کلیه وسایل و لوازم ایمنی جهت هرس ر (25

 نگهداری و مراقبت از کلیه درختان ، فضای سبز ، شیرآزت و تمسیسات به عهده پیمانکار می باشد. (26

 زیروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها و مسیرهای زهکش فضای سبز به عهده پیمانکار می باشد. (27

 وسط کارفرما تخلیه نماید.پیمانکار می بایست ضایعات جمع آوری شده را در محل های مشخص شده ت (28

به در ایـام ساعت در هفته( از روز شنبه لغایت پنج شـن 44ساعات انجام کار کارگران فضای سبز و خدمات بر اساس برنامه ریزی در طول مدت قرارداد ، طبق قانون کار ) (29

نجـام اامه ریزی کارفرما در طول روز و براساس دستور دسـتگاه نظـارت عادی سال می باشد و پیمانکار می بایست خدمات موضوع قرارداد را به صورت مرتب و طبق برن

 دهد . بدیهی است درصورت تشخیص دستگاه نظارت ، پیمانکار می بایست در هر ساعت از شبانه روز آمادگی انجام کار را داشته باشد.

ننـدگان ر گردان نصب شده در بلندترین ارتفاع ماشین و قابل مشاهده توسط راتمامی ماشین آزت پیمانکار می بایست مجهز به عالئم هشدار دهنده از جمله چراغ خط (30

 سانتی متر مربع باشند. 50×50پشت سر وسیله مورد نظر و همچنین چهار عدد تابلوهای اعالم خطر نصب شده در جوانب و پشت ماشین به ابعاد 

دستمزد،  ل نیازمندی ها نبوده و لذا پیمانکار می بایست در قیمت پیشنهادی هر دستگاه حقوق،رانندگان ماشین آزت جزو حداقل نیروهای انسانی خواسته شده در جدو (31

 ارزاق، بیمه و کلیه مزایای راننده آن را لحاظ نماید.

ان فصـلی و ی موجود و یا کـارگردرصورتی که کارفرما دستور عملیات احداثی و توسعه فضای سبز منطقه مورد پیمان را صادر نماید پیمانکار موظف است  با نیروی انسان (32

ا انجـام ساخت منهول ر روزمزد )در صورت نیاز( عملیات شوره برداری خاکبرداری، نخاله برداری، خاک ریزی ، کودپاشی ، آبشویی ، چمن کاری و لوله کشی ، زهکشی و

ل مدت پیمان ، پیمانکار موظف بـه حفـظ و نگهـداری مجموعـه بـا دهد. کل محدوده نقشه پیوست ، محدوده پیمان تلقی شده و در صورت احداث مناطق جدید در طو

 نیروهای موجود می باشد.

یـروی نیمانکار بایـد در صورتی که مسئول فضای سبز براساس برآورد کارشناسی تشخیص دهد در بعضی از محل ها نیروی انسانی بیش از تعداد برآورد شده نیاز است پ (33

 رد مگـر بـا اجـازهد نظر به کار گمارد. پیمانکار به هیچ وجه اجازه دخالت نیروهای هرس کار و بایبانی را در فعالیتهای یکدیگر نـدامورد نیاز را تممین و در بخشهای مور

 مستقیم مسئول فضای سبز.

 رنگ آمیزی مبلمان و جداول پارک ها و کلیه تعمیرات لوله کشی به عهده پیمانکار می باشد. (34

هـده عست های ورزشی ، آزچیق ها ، المان ها ، ست های وسایل بازی ، سطل زباله و نیمکت های موجود در منطقه تحـت پیمـان بـه حفاظت ، حراست تابلو پارک ها ،  (35

 ود وبا سازی خواهد پیمانکار است . درصورت تخریب ، سرقت و هر نوع صدمه پیمانکار مشمول جریمه تعیین شده )بسته به نوع قطعه و شدت خسارت ( توسط واحد زیب

 پس از تمیید واحد زیبا سازی جریمه درصورت وضعیت ها اعمال خواهد شد.

ت موارد فنی ی ززم و رعایهماهنگی های اداری و حقوقی ززم جهت اخذ انشعاب به عهده کارفرما است و پیمانکار هزینه های تممین ادوات و ماشین آزت و نیروی انسان (36

 و  ایمنی را عهده دار است.

ی گردد. لـذا ، سه نفر نگهبان حراست و یک نفر نیروی کارگری در این قرارداد در اختیار کارفرما بوده و محل کارکردشان توسط دستگاه نظارت تعیین م دو نفر کارشناس (37

 پیمانکار موظف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای ایشان خواهد بود و در خصوص محل کارکردشان حق اظهار نظر نخواهد داشت.

 شرکت )حسابدار، سرپرست کارگاه و ... ( جزء حداقل نیروهای انسانی قرارداد لحاظ نمی گردند.نفرات اصلی  (38

 روز در ماه محاسبه گردد. 5/30ساعت کار روزانه و متوسط  8مبلغ پیشنهادی ماهانه جهت کلیه ماشین آزت بایستی به ازای  (39

بگرفتگی از کارگران پیمانکار در اختیار خدمات شهری جهت رفع آ %30تشخیص دستگاه نظارت معادل روزهای بارندگی که عملیات اجرایی در کارگاه کم می شود بنا به  (40

 معابر قرار گیرد . تانکر در روزهای بارندگی به عنوان مکنده آب های سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.

رصـورت دمربوطه نفرات به پیمانکار ابالغ خواهند شد.  های وء پیشینه و آزمایشانتخاب و گزینش نفرات با شهرداری بندرماهشهر می باشد و پس از طی مراحل عدم س (41

یمانکـار پریال جریمه از صورت وضـعیت  5.000.000به کارگیری نیرو بدون هماهنگی ، کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و به ازای هر روز مبلغ 

 کسر می گردد.

 ی  بایستی با هماهنگی واحد حراست شهرداری بندرماهشهر انجام گردد.کارکرد نیروهای گشت موتور (42

ر پایـان کردن باشـد و دپیمانکار بایستی جهت کنترل ورود و خروج کارگران دستگاه ساعت زنی تممین نماید تا عدم حضور و تمخیر در ورود و خروج کارگران قابل چک  (43

 فضای سبز ارائه دهد.هر ماه پرینت خروجی دستگاه کارت ساعت را به واحد 

یمانکـار پقبل یا بعد از روز جمعه باشند )پنج شنبه یا شنبه(   تعطیلی بابت هر مناسبتی،عاشورای حسینی و  –درصورتی که روزهای تعطیل خاص مانند عید سعید فطر  (44

 ساعت کارکرد( 8موظف به ارائه خدمات در روز جمعه خواهد بود . )

یوسـت پحقوقی کارکنان به همراه پرینت واریز به حساب )ممهور به مهربانک( و لیست بیمه مورد تمیید سازمان تـممین اجتمـاعی را پیمانکار موظف است هر ماه فیش  (45

 صورت وضعیت ارائه نماید . بدیهی است پیمانکار در صورت عدم ارائه مدارک مشمول اخطار می گردد.

ان مـدت قـرارداد کنان پیمانکار بوده و هیچ گونه رابطه ی خادم و مخدومی با کارفرما نداشته و کارفرما در پایکلیه رانندگان و راهبران ماشین آزت و تجهیزات جزء کار (46

 هیچ گونه تعهدی جهت ادامه اشتغال به کار نخواهد داشت.
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ردد ی که توسط واحد فضای سـبز برگـزار مـی گـپیمانکار و کارشناسان ذیربط وی در طول مدت پیمان الزاماً می بایست با هزینه خود در کالس های آموزشی و توجیه (47

 شرکت نمایند.

 پیمانکار بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دستگاه نظارت حق قطع ، جابه جایی و یا کاشت درخت و نهال و مواردی از این قبیل را ندارد. (48

ر مـوارد دمل کلیه هزینه های انجام کار و سود و ییره خواهد بود مگـر قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است : شا (49

 استثنایی که صریحاً شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.

    ردود           تی در ایـن مـورد مـکارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبـه هرگونـه خسـار (50

 می باشد.

 .مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند (51

معرفی نامه  ق ، مخابرات و سوخت ، فقط درصورت نیاز بهساختمان، راه ، آب ، برزمین، کارفرما در خصوص امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه ، از قبیل  (52

 تواند حتی المقدور مساعدت نماید.می

نـه دفترچـه ل جرائم ، نموسایر شروط و فرم های مورد نیاز اجرای کار از جمله فرم مشخصات پروهه ، شرح خدمات عمومی و تفضیلی ، برنامه زمان بندی کار ، فرم جداو (53

        ت نامـه         ی و اجرایی کار و کالً هر آن چه که ززمه اطالعات مورد نیاز پیمانکار جهت بررسی قبل از ارائـه پیشـنهاد باشـد، منضـم ایـن دعـوپیمان و سایر مشخصات فن

 د، بدیهی است پـسیل پیشنهاد ارائه نمایمی باشد که می بایستی پیمانکار در موقع ارائه پیشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه سایر اسناد در موقع تحو

 از ارائه و تحویل پیشنهادات هیچ گونه ادعایی از سوی پیمانکار نسبت به مدارک و موارد فوق مبنی بر جهل قابل قبول نمی باشد.

 متعهد به جبران ار هر زمان و از هر جهت پاسخگو باشد ومسئولیت کلیه بندهای این دعوتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد بود و بایستی پیمانک (54

 کلیه خسارت های ناشی از عدم رعایت شروط مندرجه خواهد بود.

از  ساعت می باشد . درصورت مشاهده کاهش ساعت کـاری کـارگران در همـان روز 7ساعت کاری و روز پنج شنبه  8ساعت کار کارکنان پیمانکار از شنبه تا چهارشنبه  (55

ه یـین و بـضعیت کسر می گردد. بدیهی است ساعت شروع و خاتمه کارگران پیمانکار توسط نماینده متناسب با شرایط فصلی ساعات کار جهت ارائه خدمات تعصورت و

 مین نماید.نیروها را به تشخیص نماینده کارفرما در فضاهای موجود تم %50پیمانکار ابالغ خواهد شد. پیمانکار موظف است در روزهای تعطیل حداقل 

داشـته و نو روین سوزی  کلیه خودروهای حمل زباله یا نخاله های گیاهی موظفند کپسول اطفای حریق با تاریخ مشخص داشته باشند . این دستگاه ها بایستی ایمن بوده (56

 تولید دود نکنند.

 پیمانکار موظف است اجرای عملیات براساس دستور کار کارفرما را انجام دهد. (57

راد هرگونـه یـناحیه تحت پیمان پیمانکار به عنوان اموال عمومی طبق این پیمان و پس از شروع به کار بالفاصله تحویل پیمانکار می باشد. لذا درصورت ا کل فضای سبز (58

رداخـت خسـارت خواهـد خسارت چه از طرف پیمانکار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخیص قصور از ناحیه پیمانکار به تشخیص کارفرما ، پیمانکار مسـتلزم پ

 گردید و هزینه آن از مطالبات خالص پیمانکار کسر خواهد شد.

 د پیمانکار مکلـفدماتی وارد شوهرگاه در اثر عملیات پیمانکار به تمسیسات موجود در محدوده کار )مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز و تمسیسات متعلق به شهرداری و ... ( ص (59

 ود.به جبران خسارت وارده خواهد ب

ی اسـت واهد شد. بدیهصورت وضعیت قطعی در پایان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسیدگی و پس از تمیید نسبت به تسویه حساب با پیمانکار از سوی کارفرما اقدام خ (60

 هرگونه اشتباه محاسباتی و یا اضافه پرداخت به پیمانکار در دوره های قبلی قابل بررسی ، کسر و یا تعدیل خواهد بود.

 خارج شود. کلیه اقالم تحویلی فقط برای کاربرد در عملیات موضوع قرارداد به پیمانکار تحویل می گردد و تحت هیچ عنوان نباید از محدوده تعریف شده (61

 پیمانکار موظف است پس از دریافت دستورکار از کارفرما نسبت به انجام عملیات مطابق با درخواست کتبی کارفرما اقدام نماید. (62

               ششـی ، نکار موظف و متعهد است از کلیه سطوح فضای سبز و فالورباکس ها و سیستم آبیاری و زهکش شامل درخت و درختچـه ، گـل هـای فصـلی و گیاهـان پوپیما (63

ست و ول و درپوش رایزرها و ... حراپرچین ها و چمن ها ، کلیه اجزای خطوط اصلی و فرعی ، سیستم آبیاری ، کلیه اجزای سیستم زهکشی علی الخصوص درب های منه

ماینـد و ی سبز اعـالم نحفاظت کامل به عمل آورده و در صورتی که به هر علت از بین بروند و یا سرقت گردند طی گزارش کارکرد روزانه و یا گزارش کشیک شب در فضا

 رداد بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.مسئولیت جبران خسارت های احتمالی وارده براثر قصور پیمانکار برعهده شرکت طرف قرا

ده ضوع پیمان ذکر شمخذی که با موکارفرما به منظور نظارت براجرای عملیات اقدام به کنترل کارهای انجام یافته با توجه به مفاد پیمان می نماید هرگاه نتایج کنترل با م (64

 ا طبق دستور کارفرما و با هزینه خود اصالح کند.است تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است کارها ر

یـک داقل بر می باشد )حپیمانکار می بایست نیروها و ماشین آزت خود را در روزهای بارانی و طوفانی و شرایط خاص جوی که احتمال شکستن و افتادن درختان در معا (65

 ار داشته باشد.ساعته در محل ک 24از نفرات و امکانات( را بصورت آماده باش و  چهارم

، رگ معاینـه فنـیکلیه ماشین آزت می بایست قبل از بکارگیری آن ها نسبت به تهیه و ارسال یک نسخه رونوشت مدارک شامل مدارک خودرو، بیمه نامـه خـودرو، بـ (66

ز تاییـد صـالحیت ات و ... به کارفرما اقدام نموده و پس گواهینامه رانندگان با توجه به نوع خودرو و دستور العمل مقررات راهنمایی و رانندگی ، کارت سالمت ماشین آز

نـه ای را بـه هیچ گونـه هزی فنی خودروها و راهبران آن ها توسط کارفرما و صدور مجوز بالمانع بودن نسبت به اشتغال کار آن ها اقدام گردد در ییر این صورت کارفرما

 تراضی را نخواهد داشت.پیمانکار پرداخت نخواهد نمود و پیمانکار حق هیچ گونه اع

را در نظـر  بیمه شوند و پیمانکار بایستی در قیمت خـود ایـن مبلـغ کلیه رانندگان ماشین های استیجاری که در قرارداد در نظر گرفته شده اند بایستی توسط پیمانکار  (67

 بگیرد.

 ( خواهد بود.10تا  1نسانی در جدول پیشنهاد قیمت)ردیف صرفاً شامل ردیف های نیروی ا 1402تعدیل حقوق و دستمزد نیروی انسانی مربوط به سال  (68
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گردیده  و گشت موتوری محاسبه زن هیچمن زن و حاشساعت اضافه کار جهت نیروهای کارگر ساده، هرس کار،  15ردیف مزایای انگیزشی در قالب  (69

به  ر، مشروطمبلغ به نیروهای تحت امر توسط پیمانکا است و پرداخت مبلغ این ردیف بصورت ماهانه صورت خواهد گرفت. نظر به اینکه پرداخت این

لغ قطعی مب حضور نیروهای کارگری در تایم مازاد بر تایم کاری خواهد بود در صورت عدم پرداخت کل مبلغ به نیروهای تحت امر، در صورت وضعیت

 مازاد پرداختی نسبت به اضافه کار پرداخت شده به نیروهای تحت امر، کسر خواهد شد. 

 مشمول تعدیل خواهد بود. 1402دیف مزایای انگیزشی با توجه به مصوبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ر (70

ما به  ول تعدیل توضیح : بدیهی است تنها آیتم های فوق مشمول تعدیل می باشد و سایر ردیف ها از جمله تجهیز کارگاه ، سود پیمانکار و ... مشمو

 باشند.التفاوت قیمت نمی 

ارداد کار رج در قرپیمانکار می بایست پس از فسخ یا خاتمه پیمان تا تعیین پیمانکار جدید، نسبت به انجام عملیات پیمان طبق شرح کار و شرایط مند (71

 را ادامه داده و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده و هیچگونه افزایشی به مبلغ قرارداد داده نخواهد شد.

یتم دن این آدی )حق اوزد( طبق تعداد تایید شده توسط دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت می گردد و در صورت کسر یا اضافه شهزینه عائله من (72

 گردد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص مسموع نمی باشد.طبق تعداد تایید شده دستگاه نظارت مبلغ صورت وضعیت کسر /اضافه می

 ین پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است:ا   : اسناد و مدارک: 2ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 د( مشخصات فنی ، عمومی و خصوصی

 هـ(  جدول جرائم )پیوست شماره یک(

 ز( نقشه

.این به شمار می آید ن پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیماناسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابالغ می شود یا بین طرفی  

ن ت وجـود دو گـانگی بـیاسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصور

خصـات فنـی ردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیـب بـا مشاسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان ب

 خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است.

 ی باشد.م................( ریال مطابق با جداول آنالیز قیمت مبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد .....: مبلغ:  3ماده 

 مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 4ماده 

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30تغییرات موضوع ماده  ماه شمسی است . این مدت ، تابع  12ب( مدت پیمان 

 است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود. زمین ج( تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل

 ن اقدام نماید.د(پیمانکارمتعهد است ازتاریخ تعیین شده برای شروع کار، درمدت هفت روز نسبت به تجهیزکارگاه بمنظورشروع عملیات موضوع پیما

ردد، واگـذار نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی مـی گـ: نظارت بر اجرای کار:  5ماده 

 شرایط عمومی انجام می شود. 33و  32شده است که با توجه به مواد 

 مطابق با نقشه پیوست سهناحیه  -یکفضای سبز منطقه  –بندرماهشهر ر: : محل اجرای کا 6ماده 

 این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.: نسخ قرارداد:  7ماده 
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 مومي پیمانشرایط ع:  فصل سوم

 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 2/3/1378مورخ  1088/102 – 842/54بخشنامه شماره 

 

ا این تاریخ وده و تبدر این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری      

 ردد.زم است در صورت ابالغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستور العمل ها استفاده گمعتبر می باشد ، نافذ بوده و ز

 

 

 

  پیمان يایط خصوصرش : فصـل چهــارم

یچ گـاه هـن موکول شده اسـت و لیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیماایط عمومی پیمان است که تعیین تکشرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شر          

 به آن در شرایط وجه به مفاد ماده مربوطنمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون ت

ت موضـوع شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. چنانچه عملیـاعمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این 

 پیمان بدون ابالغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

 ب ( – 5ماده 

 وی اعـالم نمایـد مه زمان بندی که به تمیید کارفرما می رساند یا کارفرما برنامه زمان بندی را کتبـاً بـهپیمانکار متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنا  ،

 انجام دهد.

 گونـه  دد و هیچیستی انجام گرانجام عملیات موضوع پیمان مطابق با برنامه زمان بندی مورد تمیید دستگاه نظارت و در هرساعتی از شبانه روز می باشد توسط پیمانکار با

 اضافه پرداختی از این بابت امکان پذیر نمی باشد.

 ( نماینده پیمانکار10ماده 

 هنگی هـای ی و ایجاد همـاپیمانکار باید قبل از شروع عملیات شخص واجد صالحیتی را که مورد قبول کارفرما باشد به عنوان نماینده تام ازختیار خود جهت پاسخ گوی

ی و رایی تحت سرپرسـتداد کتباً  به کارفرما معرفی نماید. نماینده پیمانکار اساساً باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجززم در انجام خدمات موضوع قرار

بـه  یارات کـافیاخت نظارت او انجام شود. پیمانکار به منظور اجرای عملیات و دریافت دستورات از مسئول فضای سبز و همچنین برای تنظیم صورت وضعیت های موقت

ه بد در حکم ابالغ پیمانکار بشو نماینده خود خواهد داد. هر نوع اخطار و ابالیی که مربوط به اجرای عملیات باشد و از طرف مسئول فضای سبز و یا نماینده آن به نماینده

 نکه صالحیت جانشین او مورد قبول کارفرما باشد.پیمانکار خواهد بود. پیمانکار می تواند درصورت لزوم نماینده خود را تعویض کند مشروط به ای

 هرگونـه  اید و در صـورتدرصورتی به هر دلیل امکان ادامه کار برای هر یک از عوامل شرکت نباشد پیمانکار موظف است سریعاً فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین نم

 عهده پیمانکار می باشد. قصور تمامی خسارات وارده به فضای سبز بر

 لب کند.جبرای ایجاد تمسیسات موقت که برای عملیات موضوع قرارداد ضروری باشد پیمانکار باید قبالً موافقت کارفرما و مالک اراضی را   هـ( -13ه ماد

 الف( -16ماده 

 نزله مادن پیشنهاد به صل کرده است. شرکت در مناقصه و دپیمانکار بایستی کلیه اسناد و مدارک و موضوع قرارداد را کامالً مطالعه نموده و از مفاد آن کالً و جزاً اطالع حا

 قبول کلیه شروط و تکالیف شهرداری و مفاد آئین نامه معامالت شهرداری خواهد بود.

 جهولی بـاقی و هیچ امر مته پیمانکار تمیید می نماید که از کم و کیف معامله و مقتضیات محل انجام عملیات و شرایط مناقصه و محتویات دفترچه پیمان اطالع کامل داش

 نمانده که بعداً مستند به جهل گردد.

 ب( -16ماده 

 اطمینان حاصـل  از نقاط دیگر پیمانکار بایستی نسبت به امکان تممین نیروی انسانی به تعداد کافی و تهیه ابزار و ماشین آزت مورد نیاز در حدود مشخصات در محل و یا

لف را با توجه و موقعیت جغرافیایی محل و امکان تهیه ابزار و ماشین آزت به مقدار کافی و امکانات اجرای عملیات در فصول مختکرده و شرایط آب و هوا و نزوزت جوی 

 به مدت اجرای کارها و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه ها را برای اجرای کار در محاسبه خود از هر جهت در نظر گرفته باشد.

 ی مسـئولین ه منظور ارتقاء کیفیت نگهداری فضای سبز از وجود افراد ورزیده و مجرب و دارای توان مناسب استفاده و برای این منظور با همـاهنگپیمانکار موظف است ب

 اید.شد اقدام نم خواهد مناطق برای آموزش کارکنان زیر مجموعه خود از طریق دستگاه نظارت و شرکت در کالس های آموزشی که  بدین منظور تدارک دیدهفضای سبز 

رگ پیشنهاد قیمـت پیوسـت اقـدام ضروریست پیشنهاد دهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت به شرح ب ج( -16ماده 

 نمایند.

 د( – 16ماده 

 ت و مجرا بوده اس ماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض که پیشنهاد معمولپیمانکار بایستی هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه های اجت

 و همچنین سود خود را در حساب های خود تا تاریخ تسلیم پیشنهاد منظور نموده باشد.
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  ند. به پرداخت دستمزد و مزایای پرسنل مربوطه اقدام نمایپیمانکار ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشایل بوده و موظفند از طریق بانک و به صورت فیش نسبت 

  نماید. کارفرما ارائهپیمانکار مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تمیید سازمان تممین اجتماعی رسیده است به 

 ا و عوارض کامالًکار و بیمه های اجتماعی ، حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین قوانین مربوط به مالیات ه پیمانکار تمیید می کند که از جمع قوانین و مقررات مربوط به 

 مطلع بوده و متعهد است همه آن ها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود.

 بـا پیمانکـار  قانون تممین اجتماعی 38سازمان تممین اجتماعی کالً به عهده پیمانکار بوده و در این خصوص و مطابق با ضوابط ماده  حق بیمه موضوع قرارداد طبق ضوابط

 رفتار خواهد شد.

 .مالیات مربوط به قرارداد کالً به عهده پیمانکار بوده و مطابق قوانین جاری از پیمانکار کسر و به مبادی ذیربط پرداخت می گردد 

 ها را رعایـت  ته باشند و آنپیشنهاد دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داش

 نموده و در نرخ های پیشنهادی خود منظور نمایند.

  ه کرده و اجتماعی درخصوص بخشنامه طرح طبقه بندی مشایل را به دقت مطالع وزارت کار و امور 19/7/83مورخ  61426پیمانکار تمیید می نماید که دستورالعمل شماره

ای مربوطه بـه هو ضمانت نامه نسبت به رعایت مفاد آن اقدام خواهد نمود. درییراین صورت چنانچه پس از انعقاد قرارداد نسبت به اجرای آن اقدام ننماید، قرارداد فسخ 

 خواهد گردید و کارفرما مجاز خواهد بود کلیه خسارت های احتمالی را از هرگونه وجوه پیمانکار جبران نماید.نفع کارفرما ضبط 

 میناعی ، سازمان تمار و اموراجتمکارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی ، شرکت در زمینه قوانین کار ، تممین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت ک 

 اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصالح هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 بـق طبـوط بـه آن هـا کارگران و پرسنلی که به وسیله پیمانکار به کار گمارده می شوند مستخدمین پیمانکار محسوب می شوند و مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای مر

یک نسـخه  هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت حقوق و مزایای آنان را ندارد. ضمناً پیمانکار موظف است نسبت به ارسال قوانین کار به عهده پیمانکار می باشد و شهرداری

 قرارداد منعقده بین پیمانکار و کارگران خود به اداره کار و امور اجتماعی اقدام نماید.

 قـوق و ممین اجتماعی خواهد بود.پیمانکار موظف است کلیه حقوق کارکنان را طبق حپرداخت دستمزد و مزایا توسط شرکت های فضای سبز براساس قانون اداره کار و ت

ستمزد هر دبایست حقوق و دستمزد و مزایای تعیین شده از سوی اداره کار بدون توجه به صورت وضعیت های تنظیمی از سوی کارفرما پرداخت نماید. ضمناً پیمانکار می 

ضـمناً  اهد شد.ریال از صورت وضعیت ماه  بعد کسر خو 30.000.000نماید. درییراین صورت به ازای هر روز تمخیر در پرداخت مبلغ  ماه را حداکثر تا دهم ماه بعد پرداخت

حاسـبه و ممنتقل می شود لذا پرداخت حقوق و مزایا  میبایست بر اساس دستورالعملهای سالهای مـذکور  1402قابل ذکر است باتوجه به اینکه بخشی از قرارداد به سال 

 پرداخت گردد و کارفرما در این خصوص هزینه ای به پیمانکار پرداخت نمی نماید.

 .درصورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده پیمانکار می باشد 

 

 هـ( -16ماده 

 ی ست اضـافه پرداختـسایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته و از هر بابت بعداً  حق درخوا پیمانکار در تهیه پیشنهاد خود عالوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای قرارداد

تواند مستند بـه ست که بعداً بنخواهد داشت. به طور خالصه پیمانکار تمیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی به عمل آورد و هیچ نکته ای باقی نمانده ا

 جهل خود گردد.

  اشـین آزت ما و باید در طول مدت قرارداد با توجه به شرایط فصلی و شرایط خاص آب و هوایی ارائه خدمات بدهد لذا می بایست هزینه های اضافه کاری نیروهپیمانکار

 خود را بابت چنین مواردی در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید.

 ت مابـه منظور نماید و حقوق کارکنان خود را در ایام تعطیل پرداخـت نمایـد. درییـراین صـور پیمانکار موظف است دستمزد ایام تعطیل را وفق اداره کار در محاسبات

 بازسری به عنوان جرائم از صورت وضعیت ماهانه کسر می گردد.  %30التفاوت حقوق کارکنان با 

  به عهده پیمانکار می باشد  و... بیمه  –پرداخت کلیه کسورات قانونی متعلقه اعم از مالیات. 

 ظارت به کـار نسوی دستگاه  یمانکار موظف است در صورت ابالغ کارفرما در طول ماه های گرم سال کارگران و عوامل خود را در ساعات ییراداری در برنامه ارائه شده ازپ

 گیرد. لذا پیمانکار می بایست هزینه های مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

  دلیل ضرورت  بر ساعات معمول کارگران پرداخت هزینه اضافه کار ساعتی و مزایای مرتبط به عهده پیمانکار است روزهای تعطیل متوالی هم بهدرصورت نیاز به کار مازاد

 به عنوان ساعات کار مازاد محسوب می شود.

 کارفرما اقدام نماید. پیمانکار بایستی در ایام عید سعید فطر و عید نوروز درخصوص تهیه ارزاق برای کلیه کارگران طبق نظر 

 دا بـه نیروهـای ارت هدیه و اهآیتم پاداش موردی جهت تشویق نیروهای پیمانکار به تشخیص کارفرما بوده و پس از ابالغ کارفرما به پیمانکار ، پیمانکار موظف به تهیه ک

 تایید شده می باشد.

 داش لغی به عنوان پاروهای خود را به عنوان کارگر نمونه به کارفرما معرفی و پس از تمیید کارفرما مبپیمانکار بایستی روز جهانی کارگر )یازدهم اردیبهشت ( تعدادی از نی

 به کارگران نمونه پرداخت نماید.

 ای نیروهـا ق و مزایـخـت حقـوباتوجه به اینکه در ایام نوروز و روزهای گرم سال حضور کارگران در روزهای تعطیل امری بدیهی و الزامی است لذا پیمانکار ملزم به پردا

 اشد.مدنظر داشته ببرحسب ساعت کارکرد ، تعطیل کاری ، جمعه کاری ، ساعات اضافه کار و نوع شیفت می باشد و بایستی تمامی موارد را در قیمت پیشنهادی خود 

 رار دهد.پیمانکار مکلف است در سال دو دست لباس فرم )مورد تمیید دستگاه نظارت ( در اختیار نیروهای تحت امر ق 
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 الف( -17ماده 

 از تـممین  بـه پرسـنل اعـم پیمانکار بایستی از کارگران مجرب و آموزش دیده که دارای سالمت کامل باشند استفاده نماید که نظارت کافی و مستمر بر کلیه امور مربوط

صوصاً بابت خان برعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی وسایل ایمنی و حفاظتی ، انجام معاینات و آزمایشات پزشکی قبل از استخدام و عملکرد کارگر

 نظارت برعهده نخواهد داشت.

 ا اقدام نمایددرصورت عدم رضایت کارفرما از بعضی یا همه پرسنل پیمانکار ، نامبرده مکلف می باشد نسبت به بکارگیری نیروهای جدید مورد تمیید کارفرم. 

 ارداد نسـبت سوی پیمانکار بایستی دارای گواهی تمییدیه بهداشت و عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد باشند. پیمانکار موظف است در ابتدای قر پرسنل بکار گرفته شده از

 حد حراست ارائهظارت و واگاه نبه انجام تست عدم اعتیاد و ارائه گواهی سوء پیشینه جهت کلیه کارکنان اقدام و نتایج را حداکثر پس از یک ماه از شروع قرارداد به دست

 ریال جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد. 5.000.000نماید. بدیهی است پس از پایان این مدت به ازای هر نفر مبلغ 

 اشـین آزت مبا ابزار و  و پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات و دستورالعمل های ارائه شده توسط کارفرما و با بهترین روش های اجرایی

 به وسیله کارگرانی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند به هزینه خود انجام دهد.

  ر بـا بناهـای مجاورت محل کـاتممین کارگران ساده و متخصص به تعداد ززم به عهده پیمانکار است. پیمانکار به هیچ وجه حق ندارد کارگران موقت و یا دائم خود را در

 الی و گلی و نظایر آن اسکان دهد.پوش

 ایی ،ت ، پایـه روشـنپیمانکار بایستی  دو نفر در قالب کارگر فنی تاسیسات جهت انجام کلیه کارهای برقی، رنگ امیزی، لوله کشی،  و جوشکاری ست ورزشـی ، نیمکـ 

 حدوده تحت پیمان خود در اختیار داشته باشد. وسایل بازی ، سطل زباله ، سرویس های بهداشتی ، شیرآزت ، چراغ های پارکی و...  در م

  ینی آن هـا بـا نسبت به جـایگزدرصورتی که عوامل پیمانکار به دلیل عدم آشنایی با امور بایبانی و خدماتی توانایی انجام کار را نداشته باشند می بایست در اسرع وقت

 فرد واجد شرایط اقدام شود.

 ن و کادر اداری و پشتیبانی از محل های سکونت خود از شهر و روستاهای اطراف کالً به عهده پیمانکار است.امور ایاب و ذهاب پرسنل اعم از کارگرا 

  ثابـت و با یک خط تلفـنپیمانکار موظف است دو نفر را در تایم عصر و شب و بدون تعطیلی در مکان مناسب که به اطالع کارفرما می رسد و قابل دسترسی باشد همراه 

ن و ص به عنوان گشت موتوری ملزم به گشت در منطقه تحت پیمـاام خدمات به کار گمارد . این اشخامراه و نیز یک دستگاه موتور سیکلت در جهت انجیک خط تلفن ه

 بایستی تمیید گردد. واحد حراستگشت موتوری توسط  منطقه و سرقت های احتمالی می باشند. ساعات کارکرد نیروهایگزارش مشکالت 

 ب( -17ماده 

 پیمانکار متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط ، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد. 

 .پیمانکار مکلف است روزانه آمار تعداد کارگران و بیالن عملکرد را به دستگاه نظارت ارائه نماید 

 ایر پرسنل شرکت و تهیه دفتر کار شرکت به عهده پیمانکار است.پیگیری امور اداری و رفاهی کارگران و س 

 ج( -17ماده 

 بر باشند.کارمندان و کارگران ایرانی پیمانکار باید دارای شناسنامه و همچنین کارگران بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار معت 

 قد مجوز می باشد و در صورت مشاهده طبق مقررات مربوطه  رفتار خواهد شد.پیمانکار ملزم به رعایت عدم بکارگیری اتباع بیگانه فا 

  پروانـه  استفاده از کارگران افغانی بدون 26/9/82ش مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره

 د را فسخ نماید.ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن ، قراردا کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این

 د(-17ماده 

 ی کـه اشخاصـ اسـتخدام پیمانکار متعهد است از استخدام کارمندان وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری ها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنـین از

 مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت یا آماده به خدمت در دست ندارند خودداری نماید.

 و ( – 17ماده 

 داخـت ورتی کـه در پرپیمانکار متعهد است دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار )جدول گروه بندی ارائه شده توسط دستگاه نظارت( مرتباً  پرداخـت نمایـد در صـ

ارد دسـتمزد دفرما حق د کارگران تمخیر حاصل شود کارفرما به پیمانکار اخطار خواهد نمود که طلب کارگران را پرداخت نماید و در صورت استنکاف پیمانکار ، کاردستمز

ست با حضور الحساب ( که به آن ها شده ا در دست کارگران و دارای امضاء نماینده می باشد با توجه به پرداخت های موقتی )علی کارت های کارگری کهکارگران را طبق 

ضـور خـودداری حی کارفرما از نماینده پیمانکار از محل مطالبات و یا تضمین های پیمانکار به حساب او پرداخت کند و درصورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتب

نـان داشـته آاین عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان اسـتحقاقی  ر حق اعتراض برکند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد بدون اینکه پیمانکا

 باشد.

 مالحظات ساعت اضافه کار گروه شغلي دستمزد)ریال( تعداد پرسنل ردیف

 کارشناس 1
2 

 
 105 14 طبق بخشنامه اداره کار

مهندسی کشاورزی ترجیحاً بایبانی یا فضای 

 کار(سبز)حداقل سه سال سابقه 

 )حداقل سه سال سابقه کار( 45 8 طبق بخشنامه اداره کار 2 سرکارگر 2

 )حداقل سه سال سابقه کار( 15 5 طبق بخشنامه اداره کار 5 هرس کار 3

 45 5 طبق بخشنامه اداره کار 5 نگهبان شب کار 4

درصد با لحاظ تعطیل کاری و  35حق شب کاری 

ارک جمعه کاری محاسبه گردد. )سه نفر در پ

بهار)بیست روز در هرماه( فعالیت دارند و یک نفر در 

 پارک مسافر فعالیت سی روزه دارد(
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 45 5 طبق بخشنامه اداره کار 4 نگهبان )صبح، عصر و شب( 5

شیفت گردان )صبح،عصر،شب(  برای هرنفر ماهیانه 

با لحاظ تعطیل کاری و جمعه   %15مبلغ نوبت کاری 

 کاری محاسبه گردد.

 45 5 طبق بخشنامه اداره کار 3 ن حراستنگهبا 6

شیفت گردان )صبح،عصر،شب(  برای هرنفر ماهیانه 

با لحاظ تعطیل کاری و جمعه  %15مبلغ نوبت کاری 

کاری محاسبه گردد. ) نفرات در اختیار واحد 

 حراست می باشند.(

 ر()حداقل سه سال سابقه کا 15 5 طبق بخشنامه اداره کار 4 چمن زن و حاشیه زن 7
 )حداقل دو سال سابقه کار( 45 6 طبق بخشنامه اداره کار 2 کارگر فنی تاسیساتی 8

 15 4 طبق بخشنامه اداره کار 47 کارگر بایبانی 9
)حداقل دو سال سابقه کار( با لحاظ تعطیل کاری و 

 جمعه کاری برای دو نفر از نیروهای کارگری

 15 5 طبق بخشنامه اداره کار 3 گشت موتوری 10
شیفت گردان )عصر،شب(  برای هرنفر ماهیانه مبلغ 

با لحاظ تعطیل کاری و جمعه   %22.5نوبت کاری 

 کاری محاسبه گردد.

 77 مجموع نفرات

 ا پس از خود ر کارگران پرداخت حقوق به کارگران می بایست براساس جدول آنالیز ارائه شده مندرج در قرارداد باشد و پیمانکار موظف است هرماه لیست پرداخت حقوق

ر مورمالیاتی یـا هـعی یا اداره اتمیید سازمان تممین اجتماعی ارائه نماید. درصورت بروز تخلف و پرداخت مبالغ کمتر یا ارائه اطالعات خالف واقع به سازمان تممین اجتما

 کار موظف استجریمه به حساب پیمانکار منظور می گردد. همچنین پیمان ریال 20.000.000مورد دیگر، به ازای هر مورد فیش حقوقی دارای ایرادات قانونی در هرماه مبلغ 

 ماهانه فیش حقوقی و رسید بانکی واریز حقوق را پیوست صورت وضعیت خود ارائه نماید.

 ارگری و به هیئت های حل اخـتالف کـ پیمانکار مسئول اجرای مقررات قانون کار و قانون تممین اجتماعی می باشد و هر نوع پاسخ گویی به شکایات و اجرای رأی مربوط

مع قـوانین و نماید که از جسایر تعهدات قانونی کار به عهده وی خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی درخصوص پرسنل پیمانکار نخواهد داشت. پیمانکار تمیید می 

حال مسئولیت و عوارض کامال مطلع بوده و متعهد است همه آن ها را رعایت کند. درهرمقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها 

اشـند را تحـت بول به کار مـی عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. لذا پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی که در اجرای این قرارداد مشغ

قه خدمت، اده و کلیه قوانین و مقررات کار و تممین اجتماعی را در مورد نحوه محاسبه حقوق و دستمزد براساس مدارک تحصیلی ، سابپوشش بیمه تممین اجتماعی قرارد

کـاری و  پرداخـت اضـافه طرح طبقه بندی مشایل ، همچنین پرداخت پاداش ها و مزایای متعلقه نظیر بن ، مسکن ، خواروبار، کمک عائله مندی و سایر مزایای قانونی و

سئولیت هرگونـه معایت نماید و استفاده از تعطیالت و مرخصی و مسائل مربوط به حوادث و بیماری و بارداری و یرامت و سایر موارد قانونی را در رابطه با کارکنان خود ر

ورتی کـه صـدر قبال کارکنان پیمانکار نخواهـد داشـت . در  تخلف از انجام این تکلیف بر عهده وی خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی از جمله موارد استخدامی

گونه پرداخت به ارکنانش از هرکارکنان پیمانکار به دلیل عدم دریافت حق و حقوق خود برای کارفرما ایجاد مزاحمت نمایند، کارفرما تا رفع مشکل فی مابین پیمانکار و ک

برداشت و یـا  بازسری %30را به صورت علی الحساب پرداخته و از مطالبات و سایر اموال پیمانکار با احتساب  وی خودداری خواهد نمود و کارفرما می تواند حقوق آن ها

 وصول نماید.

 ه شکایات ویی بگهرگونه پاسخ  پیمانکار متعهد می گردد که مقررات قانون کار و تممین اجتماعی را در انجام موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و

 و اجرای آراء  مربوط به هیمت های حل اختالف کارگری و سایر تعهدات قانون کار به عهده پیمانکار می باشد.

  روز مرخصی پرسنل پیش بینی گردیده است پیمانکار موظف است درصورت مرخصی کارکنـان نسـبت بـه 5/2با توجه به اینکه در محاسبات قیمت پایه هزینه ماهیانه 

 گزین اقدام نماید.تممین جای

 انک پرداخت به را از طریق پیمانکار موظف است در پایان قرارداد با کلیه کارگران خود تسویه حساب نموده و حق و حقوق آن ها  از جمله عیدی ، بازخرید مرخصی و ییر

 اه نظارت اقدام نماید.کرده و نسبت به ضمیمه نمودن لیست بانکی به صورتجلسه پایان کار و ارائه آن به کارفرما و دستگ

  ای مجلـس شـور 20/3/92پیمانکار موظف به پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارگران خود طبق ماده واحده قانونی اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصـوب

بل قبـول اخت می نماید و هیچ گونه اعتراضی دراین خصوص قااسالمی می باشد، لیکن کارفرما تنها کمک هزینه حق اوزد را طبق جدول پیشنهاد قیمت به پیمانکار پرد

 نمی باشد.

 پیمانکار کلیه هزینه های مربوط به کسورات قانونی و هزینه های اجرای طرح طبقه بندی مشایل کلیه نفرات را در قیمت خود لحاظ نموده است. 

  ا پرداخـتخود را داشته باشد و نمی تواند به دلیل عدم دریافت وجـوه ماهیانـه از کارفرمـ ماه حقوق و مزایای پرسنل 1پیمانکار مکلف است توان مالی پرداخت حداقل 

بـق جـدول ا مختار اسـت طحقوق و مزایای پرسنل خود را به تعویق بیندازد . درییراین صورت هرگونه مسئولیت ناشی از اجرای این بند متوجه پیمانکار بوده و کارفرم

 جرائم قرارداد اقدام نماید.

 ار متعهد اسـت دسـتمزد مانکار موظف به تهیه فیش حقوقی ماهیانه کلیه کارکنان تحت پوشش می باشد و نسخه دوم آن را می بایست به کارفرما ارائه نماید و پیمانکپی

لیست پرداخت حقوق بانکی و فـیش حقـوقی  روز بعد از پایان هرماه مرتباً پرداخت نموده و لیست پرداخت بیمه و 10کلیه کارکنان خود را بر طبق قانون کار ظرف مدت 

شـته باشـد(. در ضمیمه صورت وضعیت ماهیانه نماید)توضیح : مبلغ فیش حقوقی با مبلغ مندرج در لیست پرداخت حقوق بانکی برای هر نفر مـی بایسـتی مطابقـت دا

مود که طلب کارگران را پرداخت نماید و در صـورت اسـتنکاف پیمانکـار ، صورتی که پرداخت دستمزد کارگران تمخیر حاصل شود ناظر مقیم به پیمانکار اخطار خواهد ن

ای علی الحساب که به آن کارفرما حق دارد دستمزد کارگران را طبق حضور و ییاب که امضای نماینده پیمانکار رسیده است با توجه به پرداخت های موقتی از پرداخت ه

مطالبات یا تضمین های پیمانکار به حساب او پرداخت کند و در صورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی کارفرمـا ها داده شده با حضور نماینده پیمانکار از محل 
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آنان ران و میزان استحقاقی از حضور خودداری کند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد بدون اینکه حق اعتراض بر این مبلغ و مبلغ پرداختی و تعداد کارگ

 درصد بازسری محاسبه و از اولین پرداخت به پیمانکار کسر خواهد شد.  30داشته باشد و بابت این امر مبلغ پرداختی به کارگران به اضافه 

 ر را بـه تعویـق افزایشات مـذکو پیمانکار نمی تواند به بهانه تمخیر و یا عدم محاسبه میزان افزایشات حقوق و دستمزد نیروی انسانی و ابالغ آن توسط کارفرما ، پرداخت

 گردد. درصد از صورت وضعیت همان ماه به عنوان جریمه از محاسبات پیمانکار کسر می 10اندازد. بنابراین در صورت تعلل پیمانکار به ازای هر ماه تمخیر معادل 

 

 ح( – 17ماده 

 ده شیشات تشخیص پزشکی کارکنان و همچنین دستورالعمل ایمنی امور سمپاشی تدوین پیمانکار موظف است دستورالعمل بهداشت کار و استانداردهای معاینات و آزما

حاظ نموده و یشنهادی خود لاز سوی مرکز بهداشت را در مورد کارگران به اجرا گذارد . پیمانکار موظف است هزینه های مربوط به معاینات پزشکی کارکنان را در قیمت پ

 ات دوره ای کارکنان را با هزینه خود انجام دهد.در مدت قرارداد حداقل یک بار معاین

 ه نظارت تحویل ر را به دستگاپیمانکار می بایست معاینات ادواری پرسنل تحت نظر را حداکثر تا پایان ماه ششم قرارداد انجام دهد و کارت های سالمت و گزارش اتمام کا

رت عـدم انجـام درصد بازسری از پیمانکار کسر می نماید. همچنـین در صـو 30و هزینه های مربوطه را با  نماید. درصورت عدم انجام تا موعد مقرر ، کارفرما رأساً اقدام

طعـی جریمه از صورت وضـعیت ق 30معاینات تا پایان قرارداد عالوه بر کسر این مبلغ وفق جدول محاسبه جرائم )جبران خسارت( عدم اجرای صحیح مفاد پیمان ردیف 

 پیمانکار کسر می گردد.

 .پیمانکار موظف به تممین محل اسکان مناسب و منطبق با موازین بهداشتی جهت پرسنل خود می باشد 

  ل در اختیار عوامـ ابزار ززم راپیمانکار موظف است کلیه قوانین و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت بهداشت کار را به کارگران تفهیم نماید و وسایل و

 . درصورت بروز حادثه ناشی از کار هیچ گونه مسئولیتی به عهده کارفرما نخواهد بود.خود قرار دهد

 .پیمانکار مکلف است  یک سوم پرسنل خود را بیمه مسئولیت مدنی)بیمه بی نام( نموده و قیمت آن را نیز در محاسبات خود پیش بینی نماید 

 رکنان مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.عواقب ناشی از برق گرفتگی ، خفگی و نقص عضو کارگران و کا 

 لعمل امه ها و دستوراررات ، آیین نپیمانکار می بایست صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و اموراجتماعی اخذ نماید. پیمانکار بایستی کلیه قوانین و مق

. ید. پیمانکار مکلف است یک نفر به عنوان کارشناس ایمنـی بـه دسـتگاه نظـارت معرفـی نمایـدهای حفاظت فنی و بهداشت کار را در طول عملیات پیمان رعایت نما

 کارشناس ایمنی جزء نفرات آنالیز قرارداد نبوده و پرداخت حقوق و مزایای کارشناس ایمنی به عهده پیمانکار برنده مناقصه می باشد.

 ت تحویـل د فی مابین جذب می نماید ؛ گواهی صالحیت و تندرستی از مرکز بهداشت اخذ و به دستگاه نظارپیمانکار مکلف است جهت کلیه افرادی که برای انجام قراردا

مانکـار کسـر ریـال از مطالبـات پی 1.000.000دهد. در ییراین صورت دستگاه نظارت مختار است از ادامه کار افراد فاقد گواهی صالحیت خودداری و به ازای هر نفر مبلغ 

 نماید.

 ساعت شبانه روز به عهده پیمانکار می باشد. 24منی و حفاظت ازکارگاه تممین ای 

 .پیمانکار موظف به اخذ کارت معاینه برای کلیه کارگران خود می باشد 

 ط( -17ماده 

  گونـه سـوء یا منافی عفت عمـومی و هرکنترل کامل پرسنل موظف و ییر موظف پیمانکار از نظر اخذ وجه از شهروندان در مقابل کاری که ارائه می نمایند ، اعمال خالف

 استفاده از موقعیت شغلی و ییره به عهده پیمانکار بوده و درصورت مشاهده و یا گزارش توسط شهروندان مسئولیت متوجه پیمانکار می باشد.

 د انکار تـذکر خواهـما مراتب را برای بار اول به نماینده پیمهرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند و یا باعث اختالل در نظم گردند کارفر

 ار شـدگان را بـاراهد داشت برکنداد و درصورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخو

 از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد کرد. دیگر در همان محل به کار گمارد. اجرای این دستور

 رشـکنی در بـه تبـع آن کا تعطیلی حتی برای یک بار در شبانه روز و دقیقاً  در محدوده زمانی تعیین شده توسط پیمانکار به مفهوم ایجاد اخالل در محـدوده فعالیـت و

کـار بـدین جب پیگرد قانونی خواهد بود. پیمانکار بدین وسیله تمیید می نماید که عواقب قانونی خواهـد بـود . پیمانفعالیت های شهرداری بندرماهشهر تلقی شده و مو

فرما بـه رسـمیت را برای کار« ایجاد اختالل»وسیله تمیید می نماید که عواقب قانونی مذکور را بدون مسموع بودن ادله احتمالیش پذیرفته و اقدامات قانونی برای عنوان 

 می شناسد.

 .رعایت شئونات اسالمی در محیط کار الزامی است 

ا نماینده ی گاه نظارت و یپیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را براساس مشخصات و در محدوده ی نقشه و دستورات کتبی کارفرما و یا دست( 18ماده 

 و یا نمایندگان در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.آن به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما 

مه می توانـد حتـی ، مخابرات و سوخت فقط در صورت نیاز به معرفی ناساختمان، راه، آب، برقزمین، کارفرما در خصوص امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه از قبیل  (الف  -20ه ماد

 د.المقدور مساعدت نمای

 ( 20ماده 

 

 اید.دور مساعدت نمکارفرما درخصوص امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه ، از قبیل زمین ، راه ، آب ، برق فقط درصورت نیاز به معرفی نامه می تواند حتی المق 

 .تمامی ماشین آزت پیمانکار می بایست منقش به تصاویر تبلیغاتی مرتبط با فضای شهری و آرم شرکت باشند 

 ی رانندگان زینه و یذاانکار متعهد است نسبت به تعمیرات )جزئی و کلی( و تممین مواد مصرفی، قطعات یدکی ، سوخت، روین و زستیک و سایر لوازم مورد نیاز به هپیم

 تانکر خود اقدام نماید و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
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 گهداری مانکار ناتی که در تملک اداره است و به پیمانکار جهت راهبری تحویل داده می شود و تجهیزات شخصی مرتبط  با پیتامین سوخت کلیه تجهیزات اعم از تجهیز

 فضای سبز و افزایش هزینه سوخت به هر شکل و تعداد به عهده پیمانکار می باشد و هیچ گونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته  نیست.

 ی اسـتفاده نمایـد و اسـتفاده از تانکرهـا 1397انکرهای مخصوص حمل آب و مورد تمیید دستگاه نظارت و با مدل سـاخت بـازی سـال پیمانکار موظف است صرفاً از ت

آن از ت حمـل هی اسـت مسـئولیدیگر)تانکرهایی که قبالً از آن ها به منظور حمل مواد نفتی یا شیمیایی یا مشابه آن ها استفاده شده است ( اکیداً خودداری نماید. بدی

 ایستگاه بارگیری تا محل مصرف به صورت کامالً سالم و قابل مصرف فضای سبز به عهده پیمانکار حمل و نقل خواهد بود.

 ار بـاس کـمام نقاط به لپیمانکار مکلف است درسال دو دست لباس کار به رنگ سبز روشن در اختیار نیروهای تحت امر شرکت قرار دهد، به نحوی که کلیه کارگران در ت

ص مـی د کارفرما مشـخمنقش به آرم شرکت ملبس باشند. ضمناً  کفش ، کاله و دستکش می بایست به همراه لباس ها تهیه شود. )کیفیت و رنگ و فرم لباس پس از تمیی

 شود(.

  هیچ  ار است و کارفرماموضوع قرارداد کالً  به عهده پیمانکتجهیزات کامل کارگاه و تممین کلیه لوازم ، ابزار و لباس کار ، ماشین آزت و تجهیزات مورد نیاز انجام عملیات

 گونه تعهدی تحت هیچ شرایطی در این خصوص نخواهد داشت.

 .تممین سوخت و راننده و وسائل یدکی کلیه ماشین آزت به عهده پیمانکار می باشد 

  دستگاه نظارت به عهده پیمانکار می باشد. به باز جهت گشت زنی 1397تهیه و تامین یک دستگاه خودرو سواری سمند یا پژو مدل 

 ل جـرائم ر روز طبق جـدودر مواقعی که ماشین آزت به هر دلیلی خراب گردد پیمانکار موظف است به تعمیر سریع و جایگزینی اقدام نماید در ییراین صورت به ازای ه

 مبلغی از صورت وضعیت پیمانکار کسر گردد.

 غ خواهد نمود ما تشخیص دهد که تجهیزات موجود پیمانکار برای اتمام کار در مدت قرارداد کافی نمی باشد مراتب را به پیمانکار ابالهرگاه در حین اجرای عملیات کارفر

 اشد.ما داشته ب. پیمانکار مکلف است تجهیزات خود را طبق نظر کارفرما و در مدت تعیین شده تکمیل نماید بدون اینکه دراین خصوص ادعای خسارتی از کارفر

 .تهیه مواد شوینده و ضدعفونی کننده ، کیسه زباله، ابزارکار و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است 

 .نصب قیم چوبی کنار نهال ها که نیاز به تکیه گاه دارد به لحاظ جلوگیری از خمیدگی آن ها توسط پیمانکار انجام پذیرد 

 شد. سـاعت کـاری ار  به تعداد یک دستگاه توسط پیمانکار تممین گردد . ضمناً راننده تانکر جزء کارگران فعال ذکر شده نمی بادر مواقع نیاز، بایستی سه چرخه  تانکر د

 تانکر مطابق نظر کارفرما می باشد و پرداخت هزینه مربوط به آن طبق جدول حداقل وسایل و ادوات صورت خواهد گرفت.

 از را شوی درختان و درختچه ها را دارا باشد. جهت شستشوی درختان بلندتر پیمانکار می بایست ادوات و وسایل مورد نیپیمانکار می بایست وسایل مناسب جهت شست

 تهیه کند لذا باید در قیمت پیشنهادی خود این شرایط را لحاظ نماید.

  کار است.م حفاظ فردی )دستکش ، گوشی و کاله و... ( به عهده پیمانگروهی نیروهای اجرای کار، از جمله آب ، یخ ، لباس کار ، لواز –تممین کلیه نیاز های فردی 

 هـای شـیمیایی ،تامین و خرید گل فصلی،  نخل، ماسه شکسته، سیمان، چمن لقمه ای، مایع دستشویی، کیسه زباله، روین و بنزین جهت ماشـین آزت، سـموم و کود 

ن یمانکـار  و تـامیپا(،  وسایل برقی )کلید،پریز و ...( اجاره و تممین ماشین آزت و ادوات بایبانی به عهده اتصازت لوله کشی)در صورت عدم موجود بودن در انبار کارفرم

نـگ بـه عهـده رلولـه زهکـش و  سایر موارد مورد نیاز  از جمله ماسه بادی ، کود حیوانی ، خاک ، فیلتر دانه بندی ، شن، گیاه پوششی، نهال ، بذرچمن، لوله و اتصازت،

 ما است.کارفر

 از توسـط ارد درصـورت نیـپیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد قید شده در جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات در کارگاه اقدام نماید. سایر مـو

 دستگاه نظارت ابالغ می گردد.

 قرارداد در اختیار داشته باشد. پیمانکار موظف است کلیه موارد موجود در جدول پیشنهاد قیمت را در طول مدت زمان 

  دست بارانی و چکمه تهیه تا در مواقع بارندگی و بحران مورد استفاده قرار گیرد. 35پیمانکار موظف است 

 .نوع و کیفیت وسایل و ابزار آزت می بایست به تمیید دستگاه نظارت برسد 

 

 جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات

 توضیحات واحد اد یا مقدارتعد شرح وسایل مورد نیاز ردیف

 * دستگاه 4 چمن زن موتوری 1

 * دستگاه 1 سمپاش دستی 2

 * دستگاه 1 سمپاش یک صد لیتری 3

 )در صورت نیاز(  دستگاه 1 سه چرخه مجهز به تانکر 4

 * دستگاه 3 اره موتوری 5

 * عدد 10 قیچی ناترک زنی 6

 * عدد 15 قیچی بایبانی 7

 * عدد 35 بیل 8

 * عدد 10 کلنگ + دسته کلنگ 9

 دست 4 لباس کارشناس 10
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز حقوق و 

 دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(
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 دست 4 لباس سرکارگر 11
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز حقوق و 

 دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 10 لباس هرس کار 12
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز حقوق و 

 دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 6 لباس نگهبان حراست 13
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز حقوق و 

 دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 18 سبز لباس نگهبان فضای 14
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز حقوق و 

 دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 8 لباس چمن زن و حاشیه زن 15
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز حقوق و 

 دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 4 لباس کارگر فنی تاسیساتی 16
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز حقوق و 

 دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 94 لباس کارگر بایبانی 17
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز حقوق و 

 دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 6 لباس گشت موتوری 18
ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز حقوق و  دو دست در

 دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 * عدد 15 فریون 19

 * عدد 40 بیلچه 20

 * عدد 20 داس 21

 دست * دستکش 22
ماهانه در اختیار کارگران قرار گیرد و صورت جلسه تحویلی به 

 کارفرما ارائه گردد.

 ی بارانیجهت روزها دست 35 چکمه 23

 * بسته 50 متری( 40شیلنگ ) 24

 * عدد 50 سرشیلنگ 25

 * عدد 50 سرآبپاش 26

 * عدد 4 اره دستی 27

 * عدد 2 آچار لوله گیر 28

 * عدد 45 شنکش بایبانی 29

 * عدد 1 قیچی چمن زن 30

 * دستگاه 2 شاخه بر موتوری 31

 * عدد 4 قیچی هرس شمشاد زنی 32

 * لیتر 12 سموم نباتی 33

 جهت روزهای بارانی دست 35 بادگیر بارانی 34

 * عدد 3 قیچی شاخه زنی دسته بلند 35

 * عدد 2 آچار فرانسه 36

 * عدد 45 شن کش جارو چمن 37

 دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود دست 154 کفش ایمنی کار 38

 * عدد 3 آچار لوله گیر 39

 * ددع 50 متری 20شیلنگ  40

 * عدد 50 اسپرینکلر 41

 * عدد 1 سرند 42

 * عدد 45 تی جهت دفع آب های سطحی 43

 عدد * جاروب 44
ماهانه در اختیار کارگران قرار گیرد و صورت جلسه تحویلی به 

 کارفرما ارائه گردد.

 * عدد * یخ و آب تصفیه 45
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 * عدد 25 اسپرینکلر )آبگردان( 46

 دست * ماسک سمپاش 47
هانه در اختیار کارگران قرار گیرد و صورت جلسه تحویلی به ما

 کارفرما ارائه گردد.

 بابت نفر گشت موتوری دستگاه 2 موتورهوندا )گشت موتوری( 48

 * عدد 3 اره شمشاد زنی تلسکوپی بنزینی 49

 * عدد 3 حاشیه زن بنزینی 50

 * عدد 2 اره شمشاد زنی بنزینی موتوری 51

 * عدد 12 اجلیقه شب نم 52

 * عدد 1 اره درخت بری تلسکوپی 53

 * عدد 40 زنجیره تلسکوپی 54

 * دستگاه 1 کارواش جهت شستشو آبنما 55

 * عدد 2 چهارپایه فلزی به ارتفاع حداقل سه متر 56

 * دستگاه 2 شاخه بر بازوبلند 57

 عدد 2 5/1*  5/1کانکس نگهبانی  58
خور باشد و به همه جهات دید  دورتا دور به ارتفاع یک متر شیشه

 داشته باشد.

 * دستگاه 1 اینچ 3پمپ کف کش  59

 * دستگاه 1 اینچ )روبین( 3پمپ بنزینی  60

 * دستگاه 1 اینچ تک فاز بنزینی 3موتوربرق  61

 * * به مقدار ززم روین و بنزین جهت ماشین آزت 62

 * دستگاه 1 موتور جوش 63

 * دستگاه 1 سنگ جت 64

 کیلویی 30 دستگاه 1 چکش برق 65

 * لیتر 20 کود مایع ، علف کش 66

 

 ج شود.عریف شده خارکلیه اقالم تحویلی کارفرما فقط برای کاربرد در عملیات موضوع قرارداد به پیمانکار تحویل می گردد و تحت هیچ عنوان نباید از محدوده ت الف( – 21ماده 

 الف ، ب( -21ماده 

 قرارداده  راقبت اومتحویل کار تا روز خاتمه عملیات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه ابزار و ماشین آزت و مایملکی است که تحت نظر و  پیمانکار از روز

ه عمل بو ییره  سرقت و حریقشده و به همین منظور باید اقدامات ززم را برای نگهداری و حفاظت کلیه اشیاء و تمسیسات موجود در مقابل عوارض جوی و طغیان آب و 

یتی یچ مسئولهمورد  می آورد. همچنین پیمانکار درحدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه کار می باشد و در هرحال کارفرما در این

ارد شدن یری از وانکار متعهد است کلیه تدابیر ززم را برای جلوگبه عهده ندارد و کلیه مسئولیت های حقوقی حوادث در محدوده پیمان به عهده پیمانکار است. پیم

 خسارت و آسیب به اموال تحویلی اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی وارد شود پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.

  حت هر ه پیمان تنداشته و کلیه مسئولیت های حقوقی ، هرگونه حادثه در محدودکارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشی از عمل پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی

 شرایطی به عهده پیمانکار خواهد بود.

 ارد شده به رت های ویت خساپیمانکار مسئولیت ایمنی کلیه کارگاه و سایر اشخاص دیگر که به کارگاه وارد می شوند و یا در آن مشغول کار هستند )و به طور کلی مسئول

سنل گران )پرر کارخص ثالث در محوطه کارگاه(را به عهده دارد و به طور کلی هرگونه مسئولیتی در قبال خسارت های وارده به اشخاص ثالث و حوادث ناشی از کاش

 پروهه ( صرفنظر از تقصیر یا عدم تقصیر به عهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 رت وارده بران خساجملیات به تمسیسات موجود در محدوده کار )مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز ، تمسیسات و ...( صدمه ای وارد شود پیمانکار مکلف به هرگاه در اثر ع

 اید.جریمه از محل مطالبات یا سپرده پیمانکار برداشت نم %30خواهد بود درییر این صورت کارفرما مجاز خواهد بود هزینه آن را به اضافه 

 رتبط با مینه های د و هزدرصورت آسیب رساندن به ابنیه و تمسیسات و مواردی از این قبیل در محل پروهه که به دلیل بی دقتی و عدم رعایت نکات ایمنی صورت می گیر

 رفع نمودن آن ها به عهده پیمانکار می باشد.

 کار می باشد.ده پیمانشبانه روز براساس مفاد قرارداد فی مابین تا زمان تحویل به کارفرما به عه حفظ و حراست از کلیه ابنیه و تمسیسات و موارد انجام شده به صورت 

 .نگهبانی از تمسیسات پمپاه و لوازم تحویل داده شده به پیمانکار در محل پروهه به عهده پیمانکار می باشد 

 ب( -25ماده 

 ید ضمن در نظر گرفتن مزایای قانونی طبق قانون کار استراحت در نظر گرفته شود.برای کارگرانی که به صورت مستمر در شب فعالیت می کنند با 

 رت مازاد هی به صوران وجدرصورت کمبود آب و ابالغ کارفرما آبیاری می بایست در شیفت شب انجام گیرد. لذا پیمانکار این اصل را پذیرفته و بابت تغییر شیفت کارگ

 دریافت نمی کند.
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  اتوبان    انی که دربرای کلیه کارگران که شب کار می کنند جلیقه شب نما و عالئم شب نما و عالئم هشدار دهنده فراهم کند و همچنین برای کارگرپیمانکار موظف است

 .ه نگرددا استفادها کار می کنند حتما عالئم هشدار دهنده در طول شبانه روز استفاده نماید . همچنین از کارگران با شنوایی و بینایی ضعیف در اتوبان ه

ق قوانین به همچنین طب ورفرما هرگاه ضمن اجرای موضوع قرارداد ، اشیاء قیمتی در محل کار پیدا شود پیمانکار متعهد است بالفاصله مراتب را از طریق ناظر به اطالع کا( 26ماده 

اه ت صالحه و دستگخله مقاماانتقال اشیاء قیمتی به عمل خواهد آورد. پیمانکار باید تا هنگام مدااطالع دستگاه های انتظامی برساند. کارفرما اقدام فوری برای حفظ و نگهداری و یا 

 های کارفرما در حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور مراقبت ززم را به عمل آورد.

 (27ماده 

  که به نشانی مذکور ارسال شود،ابالغ محسوب می گردد.نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در بازی دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای 

 کارفرما و  تبًا  بهکفاصله محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه قرارداد نوشته شده و در صورتی که این محل تغییر کند پیمانکار متعهد است محل جدید را بال

ق پیمانکار انونی سابقخود عمل نکند هر نامه ای که از طرف کارفرما به وسیله نامه رسان یا پست به محل دستگاه نظارت اطالع دهد. درصورتی که پیمانکار به این تعهد 

 ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد شد.

  روز کتباً به کارفرما اعالم گردد. 5هرگونه تغییر در وضعیت پیمانکار می بایستی ظرف 

 ،دت اجرای آن با توافق و تراضی طرفین قابل تغییر مافزایش یا کاهش دهد. ضمناً مفاد و مراتب مندرج در این قرارداد در خالل  %25کارفرما می تواند کار را تا   الف( -29ماده 

 .شندقرارداد می باکاهش یا افزایش بوده و طرفین با تراضی ، مجاز به تنظیم و منضم نمودن هرگونه الحاقیه ، اصالحیه ، متمم و عناوین مشابه دیگر به این 

 (34ماده 

  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10در زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معامالت ، معادل 

 نماید. خسارت خذنکار ادرصورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار ، دستگاه نظارت می تواند طبق جدول جرائم ، ضمانت نامه ها و سپرده های پیما 

  یل نماید.روز قبل از خاتمه اعتبار ضمانت نامه تعهدات پیمان خویش نسبت به تمدید آن اقدام و پس از تمدید به کارفرما تحو 15پیمانکار موظف است حداقل 

 ( 35ماده 

  این مبلغد . ر کسر و در حساب جداگانه ای نگهداری می شوآن به عنوان تضمین حسن انجام کا %10از مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل 

 پس از تحویل قطعی و ارائه مفاصا حساب از ادارات ذیربط مسترد می گردد.

 الف( -46ماده 

 واهد شد.رخورد خت مربوطه بپیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و یا ییرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و در صورت گزارش این گونه موارد ، مطابق قانون و مقررا 

 و ضمن  اقدام درصورت افزایش حجم خسارت در بخش های مختلف و محرز شدن قصور پیمانکار عالوه بر اعمال جریمه مطابق شرایط قرارداد ، در جهت فسخ پیمان

 برآورد خسارات وارده از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

 روز کاری پس از تحویل زمین پروهه 7  زتاخیر و تعلل در شروع عملیات پیمان بیش ا 

 روز کاری پس از ابالغ پیمان 7  تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از 

 تاخیردر اتمام کارهای پیش بینی شده طبق  برنامه زمان بندی کارفرما 

 رماعدم شروع به کار پس از مرتفع شدن حوادث قهری و دریافت ابالییه از کارف 

  روز کاری 2بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیلی کار بدون هماهنگی با کارفرما بیش از 

 انحالل شرکت پیمانکار 

 .ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آزت و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود 

 اخت به ولین پرداخت دستمزد کارگران، در این صورت برای یک بار کارفرما راسا دستمزد کارگران را پرداخت و به اضافه صد در صد از تاخیر بیش از یک ماه در پردا

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

  برنامه زمانی مصوب به تشخیص کارفرماعدم توانایی مالی و فنی و یا مدیریتی پیمانکار برای انجام کارها طبق 

 عدم رضایت دستگاه نظارت از کیفیت انجام هر یک از موارد قرارداد پس از سه مورد اخطار کتبی 

 رفتار خالف ادب پیمانکار و پرسنل تحت امر و توهین و هتک حرمت به دستگاه نظارت 
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